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 مالی   اطالعات   گزیده
 

 

 )ارقام به میلیون ریال( اصلی شرکتمالی  گزیده اطالعات   

 1400 1399 1398 1397 1396 

      الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 34،276 20.962 35.000 38.001 51.688 درآمد خالص 

 26،303 15.200 27.689 25.684 55.641 سود عملیاتی

 - - - - - درآمدهای غیرعملیاتی

 26،303 15.200 27.689 25.684 55.641 پس از کسر مالیات  –سود خالص 

 72- - - -  تعدیالت سنواتی 

 125.336 55.376 -10.811 -9.029 38.223 عملیاتی هایفعالیتوجوه نقد حاصل از 

      ریال(:  ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون

 2،590،987 2.639.753 2.707.236 2.738.516 2.826.175 هاییداراجمع 

 24،885 98.452 163.245 216.692 232.826 هاجمع بدهی

 2،500،000 2،500،000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 شدهثبت سرمایه

 2،566،102 2.541.301 2.543.990 2.521.824 2.593.349 مالکانه جمع حقوق 

      ( سایر اطالعات: ج

 11 7 7 9 10 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 
 
 

 )ارقام به میلیون ریال(شرکت   تلفیقی گزیده اطالعات  

 1400 1399 1398 1397 1396 

      الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 192.727 114.992 190.021 296.515 463.762 درآمد خالص 

-223.6 5.091 27.923 سود عملیاتی  7.630-  18.486 

 1.676 22.014 29.760 17.921 1.805 درآمدهای غیرعملیاتی

 12.809 14.048 23.960 4.425 22.150 پس از کسر مالیات  –سود خالص 

-094،5 - - -  تعدیالت سنواتی   

2.7817 140.900 عملیاتی هایفعالیتوجوه نقد حاصل از   20.002 10.201 143.864 

      ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(: 

.753.6332 2.884.432 هاییداراجمع   2.741.226 2.709.212 2.752.336 

 124.140 106.969 140.023 195.855 288.620 هاجمع بدهی

02.500.00 2.500.000 2.500.000 شدهثبت سرمایه  2.500.000 2.500.000 

.557.7782 2.595.812 مالکانه جمع حقوق   2.601.203 2.602.243 2.628.196 
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 مدریههیئتپیام 
 دارانسددهامو  مرزوبدد مای از حیاتمان فرصتی برای خدددما اصتدددادی بدده ا دد  خداوند را شاکر هستیم که در برهه

و امانتی ارزشمند دانسته و تالش بددرای حراسددا و   صدرگرانتی  گرامی را برای مهیا نم ده اسا. ا   فرصا را مسئ لی

 .میکنیمی مهم صلمداد  اهیفرضاعتالی پیش از پیش آن را 

در بسددترهای اساسددی اصتددداد همزدد ن بددازار سددرما ه و   رمتعددار یغی  هابینشدد سالی که گذشا عالوه بر فراز و   

ی هانانیاطمعدددمدر برای ارزهای را ج جهانی، ر ال رابری نرخ ب مانندبهتغییرات شگر  در متغیرهای کالن  اصتدادی 

با تمام تالش ک شیده اسا تا   ،ره مدئایهلیک   ؛  به همراه داشته اسا  وکارکسبمحس س  در سطح کالن به محیط  

 در چارچ ب اهدا  بلندمدت خ د و در مسیر ارتقای ارزش مجم عه گام بردارد.

. باشدیممنتج از ع امل متعدد سطح کالن  ،  عمده  ص رتبه  وکارکسبا      اتاز ذبخشی    عن انبهن سانات درآمدی  

هددای بالفعددل و گاز و پتروشیمی، تشد د تحر م ،های نفابد هی اسا تغییرات ب دجه عمرانی  تخدیدی به ز رساخا

های مذک ر تمامی چالش  رغمیعلهرچند که  .  در سطح محیطی ا   سازمان شده اسا  ایبااهمم جب تغییرات  ،  غیره

مددد ر ا ر سددب و به دد د   منظ ربددهشرکا  ره مدئایهصطعات  دکی نیز شاهد آن هستیم،   یتأمحتی تا سطح   که

های فرعی نم د تا از ا   طر ق در مسددیر های هلد نگ، اصدام به مزا ده  کی از شرکا د دارا یبازدهی م رد انتظار س

 بدون تغییر در تملب شرکا م جب خلق س د گرد د.  تاً هاکه ن  د نمای پرتف ی در اختیار حرکا سازنهیبه

 دهیک شدد های محیطددی صددافر شناخا تهد دها و  منظ ربهرک  از حاکمیا شرکتی با تالش    عن انبه  ره مدئایه

اسددا افددزا ش   ذکران . شددای شددرا ط به دد د سددازمانی را فددراهم آوردسددازماندروناسا تا بر پا ه مزا ا و نقدداق صدد ت  

شرکا پارت سازه(،تغییر ساختار بنیادی )شرکا پددارت )  گسترش جغرافیا ی بازار هد ،  عملیاتی مجم عهدرآمدهای  

 ثمره همی  نگاه ب ده اسا.ی  دارعمران( و افزا ش ناوگان باربر

 ژه وبددهو  نفعددانیذارمغان م فقیا در چنی  مسیر  پر پیچ و خمددی، جددز و همراهددی و صدد  ری تمددامی   د تردیب

ی انسددانی و مندداب  در اختیددار، هاه سددرماافزا ی تمامی  امید اسا با همدلی و هم.  می میسر نخ اهد ب دراگ  دارانسهام

 گرامی را به دسا بیاور م.  دارانسهام  ا رضا  ورهاورد خرسندی خداوند متعال  

 یعمدد م  مجمدد حضدد ر  به    1400اسفند    29در خد ص سال مالی منتهی به    ره مدئایهگزارش فعالیا    در ادامه

 .گرددیمعادی صاح ان سهام تقد م  

 
 ن من اهلل التوفیق و علیه التکال
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 جهان  اقتصاد

در ادامه    2022برای سال    بینی پیشو    2021تحلیل شرا ط سال    بر اساسبررسی شرا ط کالن اصتدادی در جهان  

 آمده اسا.

 2021اقتصاد جهان در سال 

ا  روس  و  ریدرگ    پیشیهمانند سال    زین  2021جهان در سال    با  ب ده اسا    2021تفاوت که در سال      کرونا 

  آغاز بازگشااول سال مذک ر م جب  مهی ابتال به کرونا در ن زانیکاهش م  .م اب ده نهیزم    در ا ی  فرودهاشاهد فراز و  

-همه   یریگاوجو    اُمیکرون  د جد  ه اما با ورود س   ط شرا    ا.  د  گرد   یتأم  یهارهیزنجبه  د    و  ی اصتدادرشد    ط شرا

  ی کش رها  و  . همزنی  د سال گذشته گرد  م جب افا سرعا رشد اصتدادی جهان در نیمه دوم  کرد و    رییتغ  گیری

احیای    ت سعهدرحال در  ب دند،  کرده  واکسینه  را  خ د  جمعیا  از  کمتری  درصد  که  پیشرفته  کش رهای  به  نس ا 

بسی ا   شرا ط  به  ت جه  با  و  اصتداد خ د دچار مشکل شدند.  داده  افزا ش  را  واکسیناسی ن  از کش رها سرعا  اری 

مج  ر به بازگرداندن    کش رهااز  بسیاری    ها تالشتمام    باوج دکردند اما     یتأما  بزرگی از جمعیا خ د ر  یهابخش

  ی م جب خلق رک د اصتداد  ه نیسطح صرنط  ش افزا  جهان  ی ازدر مناطق که باعث شد    ی گسترده شدندهاا محدود

 .  دگرد  مجدد

  2023تا پا ان سال    کند یم   ی نیبشی پبانب جهانی با اشاره به وضعیا نامناسب واکسیناسی ن در کش رهای فقیر،  

 جمعیا کش رهای فقیر بت انند حداصل  ب دز واکس  کرونا در افا کنند.  س مب تنها   

و هز نه سما    یتأمجیره  بر زن ریتأثبر شرا ط اصتدادی از طر ق  مؤثرعامل بارزتر   و روس کرونا  2021در سال 

 ش د.  ها میانیکه گزارش بانب جهانی نیز م جب تشد د نگر باشد یم تقاضا 

 2022انداز سال چشم 

  ش  افزا  ک  یل  ،از کرونا ب د  شیپ  ط و بازگشا به شرا  یاصتداد  وضعیاجهان منتظر به  د در    2022در آغاز سال  

م تال اعمال محدود    یدر چ  ان  تعداد  ا  رانهیگسخا  یهاا و  به      در  منجر  و   یهارهیزنجدر    ریتأثکش ر    کاال ی 

   .د جهان گرد  ی اصتداد

روس اوکرا  هیجنگ  ص  تغییر  واسطهبه  زین    در  غذا  یانرژ   مایدر  محد الت  بر   اتریتأثم جب    ، یو  شگر  

 . د مدار  خان ارها گردتهد د سط ح بدوی  یو حت  یکالن اصتداد  یهامؤلفه

  ، ابلو در طر  مق    رو ص رت گرفته در منطقه    د به تهد    ی اروپا  یکش رها  ژه وبهجهانی  س  نح ه پاسخ    گر از د

درآمدها   یبرا  ه یروس  ی هاواکنش کسب  و  بازار  سهم  تغ  ی الملل  یب  یحفظ  م جب  ص   راتییخ د  در    ما یگسترده 

 . د گرد  یاساس  ی کاالها
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ب ده    یجهان  ی نگ سطح نقد  ش آن افزا  جهینتدر دوره کرونا که    هادولا  و ان ساطی  یت  حما  یهابستهس     گر از د

جهان در    یباشد لذا آنزه برا  ریساله اخ  30از مت سط    شی ب  ی سطح جهان  در  ی تا انتظارات ت رم  ده  گرد   جباسا م

 و رک د دانسا. نان یاطم  م عد ش ت رم، افزا ، یاز جنگ، پاندم یاختهیآم ت انیم  را حال وص ع اسا 

 نفت 

اوکرا  ،  از آغاز جنگ  ب دند،  ع امل متعددی در سما عرض  پیش  صیما  افزا ش    ی نیبشی پ  کهیط ربهه محرک 

صیما    یالملل  یبت  مؤسسا میانگی   سال    80از  در  برنا  نفا  عدم    2022دالری  همز ن  ع املی  داشا؛  حکا ا 

ش ذخا ر نفا  کافی در دوران کرونا، تداوم تحر م ا ران و ونزوئال، تدمیمات اوپب و اوپب پالس و کاه  ی گذاره سرما

 . ها ا جاد ش داما جنگ اوکرا   م جب شد تا جهش شد دی در صیما ،خام

دالر باشد. ا   بانب    100مت سط    ط ر بهجاری میالدی  کند که صیما نفا خام در سالبینی میبانب جهانی پیش

 1970ش ک انرژی از دهه      تربزرگرود  کند که انتظار میعن ان می ی خ د  انداز بازار کاالدر آخر   گزارش چشم

انرژی صیما نفا و سا ر  برای سالتاکن ن  باال  ها را  نگاه  ها  از  اوکرا   اسا و  ا   ش ک، جنگ روسیه و  نگه دارد. 

 .دهدهای تجارت انرژی و مدر  و ت لید را تغییر میبانب جهانی ا   درگیری، جر ان

دالر در هر بشکه باشد    100مت سط    ط ربه   2022  سال در   د صیما نفا خام برناش بینی میبر ا   اساس، پیش 

خ اهد ب د. اما از سال    2013دارد و باالتر   سطح ساالنه آن از سال    2021ال  درصدی نس ا به س  42که افزا ش  

 2023بانب جهانی انتظار دارد در سال    کهیط ربهدالر خ اهد رسید.    100احتماالً صیما نفا خام به ز ر    پس از آن

کمتر اسا، اما    2022ل  در سا   شده ین یبشیپ نس ا به میانگی     دالر کاهش  ابد که  92هر بشکه نفا خام به    صیما 

از میانگی    باالتر  بشکه  60)  شدهین یبشیپ  سالهپنجبسیار  گاز  اسا. پیش  (دالر در هر  صیما  بانب درباره  ا    بینی 

سال   در  اروپا  سال    2022ط یعی  برابر  دو  در    2021نیز  پیشاسا،  که  میحالی  صیما  بینی    80  سنگزغالش د 

باالتر   حد خ د صرار دارند. به ا   ترتیب، امسال صیما گاز ط یعی، نفا خام  درصد باالتر باشد که هر دو صیما در  

فرآورده سا ر  میو  صرار  خ د  باالتر   سطح  در  نفتی  صیماهای  افزا ش  ا    کارشناسان  نگاه  از  که  به  گیرد  تنها  ها 

  100نفا خام باز هم    حتی با پا ان جنگ اوکرا   صیماحمله روسیه به اوکرا   نیسا.  ش ک انرژی ناشی از  خاطر

دالر در بشکه خ اهد ب د. چراکه بازار جهانی نفا در حال حاضر با کاهش ظرفیا مازاد ت لید نفا م اجه اسا که  

ها علیه روسیه و ممن عیا واردات  ی نفا، تحر متر بازار، کاهش ذخا ر جهانگذاری کم، شرا ط سخاناشی از سرما ه

 اسا. سیه از س ی برخی از کش رهانفا رو
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 انداز آینده اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم 

 

می جد د  دهه  وارد  ا ران  اصتداد  شرا طی  دهه  در  در  که  شد    90ش د  حاکم  ا ران  اصتداد  بر  ناگ اری  شرا ط 

  گذاری کرد. های از دسا رفته« نامفرصا  ط ری که شا د بت ان با عن ان »دههبه

فتی و مالی آغاز شد و اصتداد ا ران را وارد دوره سخا رک د ت رمی کرد،  های بزرگ نشمسی با تحر م  1390دهه  

پا ی ط ریبه از جنگ در سال  که  اصتدادی پس  نرخ رشد  نفا منفی    1391تر    و    3,1)بدون  درصد( رصم خ رد 

حادث  (  1400درصد در  ب سال منتهی به خرداد    43نیز در سال جاری )   1374 رم پس از سال  های تباالتر   نرخ 

 ای در کش ر تجربه شد. سابقهو شرا ط رک د ت رمی بی شد

های جهانی انرژی و فلزات و نیز  ، با فرض انعقاد برجام و تداوم رشد صیما1400درصدی سال    40با ت جه به ت رم  

ا ت رمی حذ   انتظار می  4200رز  اثرات  ا ران در محدوده    1401رود در سال  ت مانی،  اصتداد  ت رم    30الی  25نرخ 

 .درصد باشد 

سال   بر    1400در  بالغ  نقد نگی  نقد نگی حدود  4600حجم  رشد  با  ت مان  میلیارد  در  40هزار  ث ا شد.  درصد 

ناترازی تداوم  ب دجهص رت  بههای  کش ر  بانکی  و  ناترای  به  د  میرغم  انتظار  تجاری،  سال  ازی  نقد نگی  رشد  رود 

ا 30به حدود    1401 در  برسد که  پا ان سالدرصد  به حدود    ص رت در  نقد نگی کش ر  هزار    6000جاری حجم 

 .میلیارد ت مان خ اهد رسید

ث ا  درصدی وج د دارد. ا   رشد اصتدادی م   6الی    5جاری در محدوده  انتظار تداوم رشد اصتدادی مث ا در سال

های  فتی و فلزات و نیز فعال شدن بنگاههای ن بخش نفا، رشد صادرات فرآورده  افزودهارزشدلیل سرر ز اثرات رشد  به

 .ش دزا محس ب نمیت لیدی و خدماتی پس از دوران کروناسا و رشدی درون

به آن اش نیز  اصتداد  اخیر مجم  جهانی  ا ران که در گزارش  اصتداد  بزرگ  و  پنج چالش  بیکاری  اره شده، شامل 

  در   اسا  نیاز   ها آن  گفته   به  که  اسا،    حران مناب  ط یعیبمدت،  معیشا، سرخ ردگی ج انان، رک د اصتدادی ط النی

 .گیرد  صرار و ژه ت جه م رد  ت سعه هفتم برنامه تدو  

 ارزنرخ 

رشد کرد. کمتر   صیما دالر در  ت مان    26300ت مان تا    24500در بازار آزاد از حدود    1400در سال    صیما دالر 

 ل آذر با ناکامی در مذاکرات و احتمال باالی عدم ت افق تا صیما  ت مان ب د. در اوا 20670د نیمه ارد  هشا در محدو

 .را ساخا  1400سقف صیما سال و  هزار ت مان اوج گرفا  30

  در   و  گرفا  خ د  به  نزولی  روند  زادآزار  در سه ماه پا انی سال با پررنگ شدن احتمال دستیابی به ت افق دالر در با 

  و  اسا   ن سان  در   ت مان  هزار  24  محدوده   در   نیما ی  دالر   که   اسا   حالی  در   ا  .  گرفا  صرار  هزارت مانی  26  کانال 

سهام نیز به ا   رخداد واکنش داده و در صنا   ر الی نظیر بانکی،   بازار . اسا شدن  کم   حال  در  نیما و  زادآ دالر فاصله 

 .ب د م سهام صیما  اق یبااحت  رشد شاهد  …و حمل و نقل و  خ درو ی 
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های بی  روسیه و اوکرا    ی سال افزا ش نرخ بهره ت سط فدرال رزرو و همزنی  تنشاز طرفی در روزهای انتها  

 .تق  ا دالر را در پی داشا 

 ابد، ارزش پ ل  می   شافزادالر هم ستگی مستقیمی با ت رم اصتدادی در کش ر دارد. در واص  هر بار صیما دالر  

دهد  درصد ب ده، که نشان می  25سال اخیر در محدوده    34ملی کش ر کاهش  افته اسا. میانگی  ت رم ا ران در بازه  

از دولابه ط ر میانگی  هیچ نت انستند ارزش پ ل ملی کش ر را ثابا نگه دارند، ط ق اخ ار  کدام  آمده    دسا  بهها 

 . شی خ اهد داشاروند افزا 1401دالر  ین یبشیپ

 ر یناپذ می صنعت تحر ی میپتروش

هستند و نه    گر کد با    هاشرکامعامله    دادوستد آن در صالب   عم ماً   چراکهی اسا  ر  ناپذ  م  صنعا تحر  یم یپتروش

به ح زه کشتیرانی و م ادالت ارزی    هام تحردامنه    رو   ازا.  خ اهد ب د  ترآسان  مراتببه  ها م  تحر، لذا گذر از  هادولا

 غیرمستقیم مان  از رشد صادرات در ا   ح زه گردد.   ص رت بهاسا تا  افته  گسترش

سا،  اراه نجات اصتداد کش ر   کی از  پتروشیمی    یدست  یپاام فروشی رونق صنعا پتروشیمی به و ژه صنا    خ

برخی از صنا      العاده زودهنگام اسا تا جا ی که حتی در دستی ف قبازگشا سرما ه در صنا   پتروشیمی و پا ی 

  .ار اسا تا  ب سال بازگشا سرما ه د ده شده که ا   اتفاق شاهک  6کمتر از 

امروز صنعا پتروشیمی نقش مهمی در ارزآوری و صادرات غیرنفتی ا فا کرده اسا. از آنجا که ح زه پتروشیمی  

د، ز را با ت د ل آن به محد الت  ت ان بسیاری از م اد اولیه را به محد الت متعدد ت د ل کربسیار گسترده اسا، می

ص در  و  برخ ردارند  نیز  خ بی  کیفیا  از  که  غیرنفتی  مختلف  صادرات  ارزش  زنجیره  تکمیل  به رت  افزا ش    صادر 

 ای خ اهد  افا. مالحظهصابل

دسا پتروشیمی در ص رت تحدیل شرا ط مناسب ضم  جل گیری از  همزنی  با د عن ان کرد که صنعا پا ی 

ا  فروشی،  و  خام  ارزآوری  و  غیرنفتی  صادرات  م ت یزداای محرومفزا ش  از  به  کی  ت د ل  پتانسیل  ا جاد  ،   رهای 

 بیشتر و نیز تکمیل زنجیره ارزش در کش ر را داراسا.  افزودهارزشاشتغال و 

بهره از پروژهاجرا و  ا   صنعا منجر میبرداری  فعلی که  های صنعا پتروشیمی که به جهش  و در شرا ط  ش د 

ا جاد کرده اسا، بسیار  چرخد و شی ع و روس کرونا نیز مشکالتی  اصتداد در بسیاری از کش رها به کندی می  چرخ

 اسا. دوارکننده یام

دستی  های جهش ت لید در صنعا نفا، ت سعه صنا   پا ی کرد که  کی از الزام  دی تأکهمزنی  با د بر ا   نکته  

 پتروشیمی اسا. 
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 بخش مسکن 

ت  1400ن در سال  تح الت صنعا ساختما و  با  بازار  ا    به ماهیا  اصتداد کالن و خ  ی رگذاریتأث جه  بر  ان ارها  آن 

اثرپذ ری لحظه و  تغییرات  از  ناشی  بازارهای م ازی،  بلکه حاصل  برخال  سا ر  نیسا  از متغیرهای خرد و کالن  ای 

وج د داشته اسا و اثرات آن از اواسط سال   مسک  در اصتداد و بازار  90جر ان و روند تح التی اسا که طی دهه  

بخش تقاضای    سابقه در مشه د شده و نقطه بحرانی آن، رک د عمیق و ت رمی بی بازار مسک  در  کامالًبه بعد    1396

 .ب ده اسا 1399مسک  در پا یز 

گذاری ا   صنعا در مقا سه با سا ر بازارها با لحاظ  به جذابیا باالی سرما ه  ت جه  با  1399های سال  در آخر   ماه

سرما ه و همزنی  خروج سرر سب  و  گذاری  از سرما ه سرگردان  بخشی  ورود  با  معامالت  روند  بازار سهام،  از  ما ه 

 . ای روند به  د خ د را آغاز کردبخش سرما همتعلق به 

دار ب د اما با کاهش ن سان صیما  در مقا سه با سال ص ل با شیب کم ادامه  1400به  د معامالت بازار مسک  در سال  

سال   دوم  ماه  در شش  م  1400ارز  رشد  غالب  و  تقاضای  ن ع  مسک ،  صیما  درصد  سه  از  کمتر  و    کرد  رییتغاهانه 

تر را ب دند، در طی ا   شش ماه  خد ص گروهی که به دن ال ت د ل ملب خ د به واحدی مرغ بتقاضای مدرفی به

 . سهم بیشتری از معامالت را به خ د اختداص دادند

هزار    174ری که حدود  ص ل مث ا ب ده اسا به ط در کش ر نس ا به سن ات    وسازساخابه ص رت عم می روند  

صادر شده اسا که نس ا به سال ص ل حدود هشا درصد افزا ش داشته    9913پروانه ساختمانی در کش ر در سال  

گذاری در صنعا ساختمان بیشتر شد و نس ا به مدت مشابه سال گذشته،  نیز تما ل به سرما ه  1400اسا؛ در بهار  

 ا.  درصد افزا ش داش 32

مناسب،   جا گز نی  امکان  عدم  ص رت  در  متالطم  بازارهای  از  سرما ه  خروج  محض  باالی  به  امنیا  دلیل  به 

 ش د.  ت جهی از ا   سرما ه روانه بازار مسک  کش ر میگذاری بازار مسک ، بخش صابلسرما ه

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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 بازار سرمایه   های شاخصمروری بر  

 . دهدمیو مقا سه آن با سال گذشته را نشان  1400  ا ه در سال بازار سرم هایشاخص تر  مهمجدول ز ر برخی از 

 

 میزان تغییر  ایان دوره پ ابتدای دوره  شاخص
درصد  

 تغییر 

 4.6 59,543 1,367,250 1,307,707 کل ب رس

 9.8 95,011 1,064,111 969,099 بازار اول

 (1.7) (43,320) 2,559,428 2,602,748 بازار دوم

 11.2 5,557 55,147 49,590 ترشرکا فعال 50

 9.2 106,604 1,260,896 1,154,293 صنعا 

 4.0 212,022 5,531,673 5,319,651 امیو ص یبازده نقد

 22.0 626,175 3,469,710 2,843,534 شرکا 50 مایص

 15.7 675,459 4,970,011 4,294,552 ی نفت یهافرآورده

 (22.9) (6,893) 23,250 30,143 ها یگذاره سرما

 (17.2) (307,259) 1,474,948 1,782,207 ی لام

 14.5 9,943 78,495 68,552 شرکا بزرگ 30

 (20.8) (91,533) 348,269 439,802 وزنهم کل

 (24.2) (69,338) 217,196 286,534 وزنهم مایص

 (1.3) (4,591) 335,901 340,492 یارزش یوزن مایص

 2.2 388 18,379 17,990 فراب رس کل

 26.6 1,372 6,524 5,152 اول فراب رس  بازار

 (6.8) (514) 7,037 7,551 دوم فراب رس بازار
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 دومفصل 
 معرفی شرکت
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه شرکت

)سهامی    گذاری سرما هشرکا   اعتماد  تار خ   (خاص حافظ  تحا    ص رتبه  22/09/1383  در  خاص  سهامی  شرکا 

ث ا    236392شماره   اداره  ث ا رسید،  هاشرکادر  به  تهران  مالکیا صنعتی  اولیه شرکا    و     نیلیم  100سرما ه 

حافظ اعتماد )سهامی خاص( در سال    گذاریسرما همیلیارد ر ال اسا. نام شرکا    2.500فعلی آن    و سرما ه   ر ال 

صنعا پتروشیمی ساختمان    گذاری سرما هبه شرکا    27/01/1394  م رخ   20421  شماره  رسمی   روزنامه طی    1394

سهامی خاص به سهامی  از    13/05/1394م رخ    20508روزنامه رسمی شماره    م جببهتغییر نام داد و    فارس یجخل

 عام ت د ل شد. 

 آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت

 318887/121و مج ز سازمان ب رس به شماره    23/03/1394م رخ    العادهف قمجم  عم می    جلسهص رتبه استناد   

 اذ شد: مات ذ ل اتختدمی 08/04/94م رخ 

 ن ع حق صی شرکا از سهامی خاص به سهامی عام ت د ل گرد د. -1

هلد نگ )مادر( که از جانب سازمان    سهامی عام   هایشرکامطابق اساسنامه نم نه    شرکا   نامه جد د اساس -2

  لعاده ا ف قا   م ض ع در مجم  عم می    اسا.  افته رییتغمالی( ابالغ گرد ده،    ی برنهادهاب رس )اداره نظارت  

  12/11/1400م رخ    22395و در روزنامه رسمی شماره  به تد  ب مجم  رسیده    1398  ماهیدم رخ  کم  

 ث ا گرد ده اسا.  1400304009011110949تحا شماره 

  فارس خلیجصنعا پتروشیمی ساختمان    گذاری سرما هاعالمیه ت د ل شرکا از سهامی خاص به سهامی عام شرکا  

خاص ث ا)سهامی  شناسه    236392اره  شم  به  شده(  شماره    م جب به )  10102773156  یمل و  رسمی  روزنامه 

 ( اسا.13/05/1394خ تار  20508
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 موضوع فعالیت شرکت 

ساختمان    گذاریسرما هشرکا   پتروشیمی  مالب    (وپسا)  فارسخلیجصنعا  حاضر  حال  شرکا    %9/99در  درصد 

سازه   ماشی   خاص)پارت  ماش   %99مالب  ،  (سهامی  اعتماد  آپادانا  شرکا  خاص)ی   پارت  شرکا    % 99و    ( سهامی 

مرب ق به    های فعالیاکه کلیه    شد بامیشرکا سازه طرح گستر شهرآرا    % 99و    (سهامی خاص )اسپادانا    عمران سازه

 . پذ ردمیص رت  از طر ق ا   شرکا گذاری سرما ه

ذیل مشغول به فعالیت   ی هاحوزه در    ()سهامی عام  فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان    گذاریسرمایهشرکت  

 :باشدمی

 و تابعه خ د؛  ز رمجم عه هایشرکااستراتژی برای  هایبرنامهمد ر ا و ارائه  -1

 ؛تابعه هایشرکاارائه خدمات مالی در چهارچ ب صان ن و اساسنامه از طر ق  -2

 ؛ آن های ز رساخاارائه خدمات مهندسی و فنی بخد ص در ح زه پتروشیمی و کمب به  -3

و جرثقیل    سازی راه  آالتماشی واردات شکر، برنج، س  ا، ذرت، ورق ف الدی، محد الت و  )بازرگانی    های فعالیا  -4

 ؛تابعه هایشرکااز طر ق  (و...

 . ز رمجم عه هایشرکادر ساختمان و مستغالت و مدالح ساختمانی با تکن ل ژی ن    از س ی   گذاریسرما ه -5

م ض ع فعالیا اصلی شرکا    فارس خلیجصنعا پتروشیمی ساختمان    ری گذاهسرما مطابق اساسنامه شرکا   

 : باشد می اساسنامه به شرح ز ر  3ط ق ماده 

 های اصلی: موضوع فعالیت -الف

سهمسرما ه  -1 سهام،  در  سرما هگذاری  واحدهای  صندوقالشرکه،  رأی  گذاری  حق  دارای  بهادار  اوراق  سا ر  ها  ا 

انتفاع    باهد  کنترل  به  کهیط ربهکسب  واحد،  کنترل  تحا  اشخاص  کنترل  ا  تحاِ  اشخاصِ  همراه  به  تنها ی  ا 

صندوق   م سسه  ا  صابل  ر پذ  ه سرماشرکا،  نف ذ  آن  در  گرفته  ا  اختیار  در  م سسه  ا  را  و شرکا،  مالحظه  ابد 

 های ز ر فعالیا کند: ا زمینه ٔ  نهیدرزم )اعم از ا رانی  ا خارجی(    ر پذ  ه سرماصندوق 

 تجهیزات و مهندسی صنا   نفا، گاز و پتروشیمی؛  -1-1

 های سنگی  و س ب؛ طراحی، ساخا و ندب سازه -2-1

 اری در ح زه امالک؛گذسرما ه -3-1
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 واردات، صادرات، بازار ابی و عاملیا فروش؛  -4-1

 ؛ ونقلحمل -5-1

  ق:ف   1م ض ع بند  ر پذ  ه سرماهای ز ر در ارت اق با اشخاص انجام فعالیا -2

 ؛ر پذ  ه سرماآالت برای اشخاص حق صی و ماشی  هیم اد اول خدمات اجرا ی در تهیه و خر د  -1-2

 ؛ر  پذ ه  سرماها برای اشخاص حق صی و مهندسی اص لی و تضمی  پروژهخدمات طراحی  -2-2

برداری ت سط  بهره   های تکن ل ژ کی، فنی، علمی، بازرگانی و اصتدادی برایانجام مطالعات، تحقیقات و بررسی  -3-2

 ؛ ر پذ ه سرمااشخاص حق صی 

حق صی    -4-2 اشخاص  مالی  مناب   داخلی شرکا  ر پذ  ه سرماتأمی   مناب   مناب     از  سا ر  طر ق  از  اخذ    ازجمله  ا 

با تأمی  وثیقه  ا تضمی  بازپرداخا از طر ق شرکا  ا    ر پذ  ه  سرماتسهیالت بانکی به نام شرکا  ا شخص حق صی  

 یقه  ا تضمی  بازپرداخا؛بدون تأمی  وث

 ؛ ر پذ  ه سرماهای کلی و راه ردی و مد ر تی اشخاص حق صی تدو   سیاسا -5-2

 ؛ ر پذ  ه سرمامعرفی به اشخاص حق صی  منظ ربهف ق   1گذاری در خد ص بند های سرما هرصاشناسا ی ف  -6-2

 . ر پذ ه  مارسارائه سا ر خدمات فنی، مد ر تی، اجرا ی و مالی به اشخاص حق صی  -7-2

وراق بهادار  الشرکه و سا ر امالحظه در سهام، سهمکسب انتفاع و کنترل عملیات  ا نف ذ صابل  باهد گذاری  سرما ه  -3

به اشخاص    ا عالوه بر اشخاص    ر پذ  ه  سرمادارای حق رأی آن عده از اشخاص حق صی که خدمات ز ر را منحدراً 

 به د گران ارائه نما ند؛  ر  پذ ه سرما

 ف ق؛  2 بندم ض عخدمات  1-3

 ، ان ارداری، بازار ابی، ت ز   و فروش محد الت.ونقلحمل 2-3

 های فرعیب( موضوع فعالیت

گرانسرما ه  -1 فلزات  مسک کات،  در  سپردهگذاری  و  بانکی  سپرده  گ اهی  سرما هبها،  بانب های  نزد  و  گذاری  ها 

 مالی اعت اری مجاز؛  مؤسسات

سهسرما ه  -2 در  سهمگذاری  واحدهام،  سرما هالشرکه،  صندوقای  رأی  گذاری  حق  دارای  بهادار  اوراق  سا ر  ها  ا 

تنها ی  ا به همراه اشخاص تحا  به  کهیط ربهکسب انتفاع    باهد گذاری  سرما ه  های ا صندوق  مؤسساتها،  شرکا

سرما ه صندوق  م سسه  ا  شرکا،  کنترل  واحد،  کنترل  تحا  اشخاص  و  اختیار    ر پذ  ه سرماگذاری  کنترل  در  را 
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الحظه، شخص حق صی  ممالحظه ن ا د؛  ا در ص رت در اختیار گرفت  کنترل  ا نف ذ صابلنگرفته  ا در آن نف ذ صابل

 صسما الف ا   ماده فعالیا نما د.   2و  1 ی دربندهادر م ض عات غیر از م ض عات مذک ر   ر  پذ ه سرما

دارای حق رأی نیسا و ت انا ی انتخاب مد ر  ا کنترل ناشر را    ط رمعم لبهگذاری در سا ر اوراق بهادار که سرما ه -3

 دهد.به مالب اوراق بهادار نمی

دارا یسرما ه  -4 سا ر  در  پروژهدارا ی  ازجمله ها  گذاری  فیز کی،  پروژههای  و  ت لیدی  ساختمانی  های    باهد  های 

 کسب انتفاع؛ 

 : ازجملهر ارائه خدمات مرت ط با بازار اوراق بهادا -5

 گذاری؛ های سرما هپذ رش سما در صندوق  -1-5

 اوراق بهادار؛  یبازار گردانتأمی  مالی  -2-5

 ن  سی اوراق بهادار؛ ر تعهد پذ رهمشارکا د  -3-5

 ، اصل  ا حداصل س د اوراق بهادار؛ ینقد ش ندگ تضمی   -4-5

، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اصدام به اخذ  های مذک ر در ا   مادهت اند در راستای اجرای فعالیاشرکا می  -6

اح کند و به واردات  ا صادرات کاال بپردازد و ام ر  تحدیل دارا ی نما د  ا اسناد اعت اری بانکی افتت  تسهیالت مالی  ا

فعالیا اجرای  راستای  در  که  اسا  مجاز  ص رتی  در  فقط  اصدامات  ا    دهد.  انجام  را  مرب طه  شرکا  گمرکی  های 

 من  نشده باشند. مقرراتدر  هاآنرت داشته باشند و انجام ضرو
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 سرمایه و ترکیب سهامداران 

   افته افزا شر ال    میلیارد  2،500که به شرح ز ر به م لغ    ر ال ب دهمیلی ن    100غ  م ل  تأسیس  در بدو سرما ه شرکا  

 اسا.

 
 تغییرات سرمایه شرکت 

 ه محل افزایش سرمای )ریال(  ده جدیسرمای )ریال(  سرمایه قبلی  تاریخ افزایش سرمایه 

 مطال ات و آورده نقدی سهامداران   2،500،000،000،000 100،000،000 26/12/1394

 

از   بیش  مالکیا  دارای  سهامداران  و    % 1همزنی   به    ره مدئایهسهام  منتهی  مالی  سال  پا ان  در  شرکا 

 گزارش به شرح جدول ز ر اسا:   تأ یدتار خ  و 29/12/1400

 گزارش  تأییدو تاریخ  1400عمده شرکت در پایان سال  مدارانهاس لیست

 نام سهامدار
29/12 /1400 

 درصد مالکیت  تعداد سهام 

%07 1.750.000.000 یریک خزرآشرکت عمران سرمایه  

 3% 65.501.900 شخص حقیقی یک 

%2 49.120.185 شرکت اعتباری نور   

%2 48.800.000 شرکت بیمه رازی   

%2 45.968.276 شخص حقیقی یک   

 0% 100.000 شرکت پیشگامان آروند لیان ایرانیان

 0% 14.306 شرکت وزین سازان آریا سام

 0% 1.000 صنعت محور دانوش شرکت 

 0% 1.000 شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

 21% 540.478.233 سایر

 %100 2.500.000.000 جمع 
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 نظام راهبری شرکت
 

 مجم عه در نما ه ز ر آمده اسا.  های ذاریگ  هسرماساختار 

 

هیئا پی اعضای  و  تغییرات  آخر    بر  م نی  شرکا  زمره  مد ره  در  شرکا  شم ل  بر  م نی  اص لی  م افقا  از  ش 

 باشد. جدول ذ ل می اساس  برنهادهای مالی 

 مدیرهاعضای هیئت 

 سمت نماینده مدیرهعضو هیئت 

 مدیرهرئیس هیئت اهیارحسین م شرکت عمران سرمایه آیریک خزر 

 مدیره رئیس هیئتنایب سیدحسن ناصر شرکت پیشگامان آروند لیان ایرانیان

 مدیرهعضو هیئت مجید احمدی محلی  سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی کت شر

 مدیرهعضو هیئت محمدهادی کیهان زاده  وزین سازان آریا سامشرکت 

 مدیرعامل  و مدیرهعضو هیئت امیر ونکی شرکت صنعت محور دانوش 

 
اسا  شا ان تار خ  ذکر  و  اد  28381/122شماره    نامهاساسبر    1396  آذر   2از  ب رس  مالی سازمان  نهادهای  ام ر  اره 

عن ان نهاد مالی محس ب  به  فارس )سهامی عام( گذاری صنعا پتروشیمی ساختمان خلیجشرکا سرما هاوراق بهادار،  

از    ای حرفهصالحیا    ه د  ی تأدارای    مد ره هیئاتمامی اعضای    احل مرب طهاز طی مراسا پس    ذکرشا انشده اسا.  

 بهادار هستند.  سازمان ب رس و اوراق
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 . رسدمد ره شرکا به شرح ذ ل به استحضار میومه اعضای هیئازر

 سوابق اجرایی  تحصیالت  نام خانوادگی  نام

ارتباطات و فناوری اطالعات، مجری رادیویی وزارت    مدیرکل ارتباطات دکترای مدیریت استراتژیک ماهیار حسین
ناوبری   ارتباطات  و  کشور  فضای  راداری  شبکه  معاون پروژه  هوایی، 

و  ساخت  شرکت  مدیرعامل  الکتریک،  پارس  کارخانجات  شرکت  فنی 
هیئت الکترونیک، عضو  توسعه  تولید قطعات  و  تحقیق  معاون  و  مدیره 

 شرکت 

ار کیهان زاده محمدهادی  مدیریت کارشناس  شد 

 گرایش مالی -بازرگانی

 

 شرکت کاریزما گذاریسرمایهکارشناس ارشد 

 شرکت بیمه ملت گذاریسرمایه عضو کمیته 

 تدبیرگران فارس و خوزستان  گذاریسرمایه مشاور مدیرعامل شرکت 

 توسعه نور دنا گذاریسرمایه شرکت  گذاریسرمایهکارشناس ارشد تحلیل و  

 اعتضاد غدیر ریگذاهسرمایو کارشناس  گرتحلیل

شرکت کارشناسی حسابداری  احمدی  مجید مالی  مدیر  حسابرسی،  سازمان  ارشد  اکریل    کارشناس  پلی 

 ی وادار گذاری ساختمان، مدیر مالی  اصفهان، مدیر مالی شرکت سرمایه

بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیر و مؤسس شرکت بریالنت دبی، مدیر  

 (سهامی عام)مالی شرکت جوشکاب یزد 

 اقتصاد ریسف گذاریسرمایهشرکت  رعامل یمد دکترای مهندسی مالی  ناصر سید حسن

 ن ی مهرآفر ی کارگزار شرکت مدیرههیئت عضو

 رانیاتاق تعاون ا مهیبانک ، بورس و ب ونیسیکم یاصل عضو

  یکارگزار  هایشرکتمعامالت  ریمد

 نی بانک کارآفر یشرکت کارگزار یمال  تأمین ریو مد رعامل یمد مشاور

مدیریت  ونکی  امیر  ارشد  کارشناسی 

 مالی 

مالی   سرمایه  یادار  ومدیر  اشرکت  بهشهر  صنایع  گروه  یران گذاری 

مالی   مدیر  عام(،  و   یادار   و)سهامی  طرح  مشاور  برتر،  بتن  رزین 

مالیبرنامه  مدیر  ایرانیان،  دوان  شرکت  مشاور    ریزی  بافکو،  شرکت 

 اقتصادی هلدینگ نگین تجارت 

 و عمده سهامدار اصلی 

نها ی شرکا سرما هسهامدار اصلی، عمده و ذی هامی عام(،  فارس )سگذاری صنعا پتروشیمی ساختمان خلیجنف  

ث ا  آ  شرکا عمران سرما ه به شماره  ث ا    459643 ر ب خزر  تهران    ها شرکانزد مرج   و مؤسسات غیرتجاری 

 . باشدیم
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 ساختار منابع انسانی 

 . ز ر اسا صرار بهتحدیالت و ن ع صرارداد  بر اساسو گروه ترکیب مناب  انسانی شرکا مادر 

 گروه  اصلی  نوع قرارداد  گروه  اصلی  تحصیالت 

 0 0 رسمی 7 2 و باالتر  کارشناسی ارشد

 75 6 قراردادی  23 2 کارشناسی

 45 2 تر کاردانی، دیپلم و پایین

 75 6 جمع  75 6 جمع 

 زارش در سال مالی مورد گ مدیرههیئت تعداد جلسات 

 بیسا و  ب جلسه در طی سال( ).جلسه در ماه برگزار شده اسا ب اساسنامه، حداصل وفق 

 مدیرعاملو  مدیرههیئتو پاداش اعضای  الزحمهحق 

  اتخاذشده بر م نای تدمیم    صرفاً  مد رههیئااداش  و پ  مد رههیئاغیرم ظف  حض ر در جلسات اعضای    الزحمهحق

تجارت و    صان ن  ازجمله  ربط ذیفاد ص انی   صاح ان محترم سهام و با رعا ا م   در جلسه مجم  عم می عادی ساالنه

 . ش دمیتعیی   مد رههیئابر اساس تدمیم  مد رعامل. همزنی  حق ق و مزا ای گرددیم اساسنامه شرکا تعیی  

 تخصصی هایکمیته 

بر   و دصیق  نظارت کافی  انجام  استف  هایفعالیادر راستای  نظراتاده  تخددی شرکا و همزنی   در  کارشناسی    از 

خد ص تشکیل گردد تا با بررسی  سعی شده کمیته  ا کارگروه تخددی در ا      گیریتدمیمم ض عات مهم    نه یزم

تخددی فعال در    هایکارگروهزوا ای مختلف م ض عات کلیدی، راهکارهای الزم در هر زمینه ارائه گردد. کمیته  ا  

سا  گذاریسرما هشرکا   پتروشیمی  عام(  فارسخلیجختمان  صنعا  بر    )سهامی  مناب   و    ها شرکاکمیته  مشتمل 

به عدم شم.  باشدمیانسانی   ت جه  تهیه    برای شرکاحسابرسی    کمیته ل  با  به منظ ر  برای    یها فرضپیش  و  الزم 

 . برگزار گرد د تشکیل شده و جلسات آن به  د حاکمیا شرکتی تشکیل کمیته حسابرسی 

 زرس قانونی شرکت مشخصات حسابرس مستقل و با

تدمیم   استناد  صاح ا  اتخاذشدهبه  سالیانه  عادی  عم می  مجم   جلسه  دورهدر  برای  سهام  به    ن  منتهی  مالی 

حسابرس مستقل و بازرس اصلی و    عن ان به  کاربرد تحقیق   حسابرسی   م سسه   31/04/1400تار خ  به    30/12/1399

شرکا برای سال مالی منتهی به   ال دل علیصان نی رس  ازب عن ان به و خدمات مد ر ا آزم ده کاران  م سسه حسابرسی 

ان نی برای سال مالی م رد گزارش  داد حسابرس مستقل و بازرس ص همزنی ، م لغ صرار.  اندشده  انتخاب  29/12/1400

 .میلی ن ر ال اسا 108معادل 
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 شرکت  ریسک  وتحلیلتجزیهگزارش  

  عن انبه. ر سب و بازده  باشدمیکسب مناف  اصتدادی    دن ال به    هار سب ی در تقابل با ان اع مختلفی از  وکارکسبهر  

  واسطه بهبه درک جا گاه مد ر ا ر سب،    با ت جه. گروه وپسا  باشدمیهر فعالیا اصتدادی مطرح  اصلی در    مؤلفهدو  

  وکار کسب  ر دی م ج د  ها سب   ر. لذا پس از شناخا  باشدمیی از مناف  ا   دانش  مندبهرهی آن به دن ال  سازادهیپ

تحلیل   و  به  هاآنگروه  ر سب  ز ربرنامه،  مد ر ا  خد ص  در  و  پرداخت  هاآنی  کنترل  طر ق  از  گروه  ا    اسا.  ه 

اسا جذب افراد متخدص در   ذکر ان شابازنگری مستمر ا   فرآ ند، چرخه مد ر ا ر سب خ د را کامل نم ده اسا. 

منجر   مادر،  در شرکا  ر سب  کمیته  تشکیل  و  ح زه  مد ر ا  ا    نظام  استقرار  و  ر سب  کمیته  منش ر  تدو    به 

 ا.ر سب در ا   گروه شده اس

 ی نگینقد سکیرو   نکول سکیر

تحقق   عدم  نفتی،  درآمدهای  کاهش  دولا،  ب دجه  کسری  ت رم،  کاهش  بر  دولا  تالش  اصتداد،  نقد نگی  شرا ط 

و کاهش سرعا گردش    هایسیاسای عمرانی ساالنه،  هاب دجه  دولا  بازاانق اضی  نات انی  اصتداد م جب  در  ر  پ ل 

فعال در    هایشرکای به تمام  تسربه    با ت جهند ا   ر سب  . هرچش دمیخ د به شرکا    هایبدهیهد  در تأد ه  

اما    تأثیرا   صنعا،   بازار نخ اهد گذاشا،  بر سهم  و    ت اندیم چندانی  نیازهای سرما ه در گردش  م جب اخالل در 

 ی( گردد. اه سرمای  بندب دجهی جد د )ح زه اه  سرما  هایدارا یو تملب  هاذاریگ  هسرماپاال ش س د   ژه وبه

ی بازار پ ل، ت جه به  هاای ظرفی از  مند بهرهی تجاری،  ها طر کاهش ر سب مذک ر از طر ق تن ع در    شی ه برخ رد:

ی با  وکارهاکسبی و تق  ا  هگرودرون  مدتک تاهمالی    تأمی ،  مدتک تاهدر    هابدهیو    هادارا یاصل تط یق زمانی  

 .گروه  هایشرکاه مجم ع  درجر ان ورودی منظم  

 یالمللن ی های بتحریم و  یاسیس سکری

تجهیزات    آالت یماش ت جه  رمجم عه ز  هایشرکاو  واردات    با  طر ق  از  ح زه،  ا    فنی  دانش  .  ش دمی  تأمی به 

اسا. هرگ نه تحر م در ح زه فنی و مالی   ر  پذانجامی الملل یببازرگانی گروه در بستر تعامالت و معامالت  های فعالیا

 .ش دمیو مخارج مرب ق  تأمی فزا ش زمان م جب ا وکار کسبا   

برخ رد: نما ندگی    شی ه  اخذ  طر ق  از  ر سب  تحر م    تأمی  کاهش  احتمالی  شرا ط  در  که  کش رها ی  از  صطعات 

گی از شرکا جی  گانگ چی  ص رت گرفته اسا. ا   مهم عالوه  همکاری بیشتری دارند، در همی  راستا اخذ نما ند

 . ش دمی جب کاهش ر سب مذک ر بر ا جاد مناف  اصتدادی م

 یاتیعمل سکیر

شرکا   عملیات  خد صر سب  در    در  فعال  کارکنان  احتمالی  همزنی   هاپروژهخطرات  و  شرکا    آالت  یماش ی 

 .باشدمیشرکا 
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و    HSEاسا. شرکا از طر ق استقرار واحد    شده انتخابشی ه برخ رد    عن ان هبکاهش و انتقال ر سب    شی ه برخ رد:

ر سب  هارالعملدست انجام   کاهش  دن ال  به  ا منی  خد صی  خ د    در  انسانی  مست باشدمیمناب   تعمیرات  و  م.  ر 

دارند.    نقش به سزا ی  آالت یماش نیز در کاهش ر سب مرت ط با    ده دآم زشت سط نیروهای    آالت یماشنگهداری  

پ شش    آالت  یماش ی  امهیبپ شش   ماژول  تعمیر  هانه هزبا  دوره  به  مرب ق  به  راهکارها  جملهازی  ر سب  انتقال  ی 

 . باشدمی گرمهیب هایشرکا

 رقبا  سکیر

 فعالیا در ج.ا.ا ران  باسابقه ی الملل یبورود رص ای 

  عن انبهاز ر سب مذک ر ورود رص ا  ظر استق ال  . لذا از منباشدمیاستق ال از ا   ر سب و کاهش آن    شی ه برخ رد:

گردد. انجام برخی از ام ر    وکار کسبی در ا    الملل یب  هایشرکابا    مؤثر اق  منجر به ارت  ت اندیم  ب فرصا تعامل  

با    صالب   در دانش  انتقال  م جب  مشترک  م جب  الملل یب  های شرکاصرارداد  ر سب،  کاهش  رو کرد  شد.  خ اهد  ی 

جاد صرفه به  . ا م برداری هر واحد خدما، در جها افزا ش مقیاس گروه گام  هانه هز منظ ر کاهش  به  تا    ش دمی

گروه(    هایشرکا)از    ت ماشی ی امکان رصابا با شرکا پارالملل  یبتا رص ای مت سط و ک چب    ش د میمقیاس باعث  

د گر   جانب  از  باشند.  نداشته  برای  ا   به  آالت ی ماش  وانتقالنقلی  هانه هزرا    نه  هزی  ب  الملل  یب  هایشرکاران 

 .ش دمیاساسی تلقی 

 یریسک تغییر تکنولوژ

ج  ی  منظ ر صرفهساخته بههای پیشاستفاده بیشتر از سازه  وساز و گرا ش آن بهبا ت جه به تغییرات صنعا ساخا

نفا نیز    ی خام فروش  جزبهسیری  گرد ده اسا. حرکا در م  ازپیش در زمان و هز نه، نقش باربرداری ا   صطعات بیش

دن ال   به  را  مجم عه  ا    اصلی  صنعا  هد   بازار  ساخا  گسترش  تکن ل ژی  که  اسا  آن  مهم  نکته  اسا.  آورده 

بهجرثقیل و  آلمان  آمر کا،  ازجمله  محدود  کش ر  چند  اختیار  در  سنگی   ف ق  و  سنگی   باربردار  بسیار  های  ص رت 

ژاپ  می ا   باشد. جرثقیلمحدود  ا ران و خاورمیانه ج ان محس ب    های  با مت سط صنعا در  مجم عه در مقا سه 

بنابمی و  زمانی  ش ند  افق  در  به  10را    آتی  داشا.  سال  نخ اهیم  انتظار  را  شگرفی  تغییر  حال ط رصط   حاضر    در 

بندری ثابا در داخل کش ر وج د دارد کهتکن ل ژی ساخا جرثقیل بازار هد  به  های  ا    هیچ عن ان سهمی در    

 مجم عه ندارد.

 ریسک مالحظات قانونی

به و  صان نی  درتغییرات  آن  ض ابط  جرثقیلخ  و ژه  برخی  واردات  ممن عیا  مد بات  د ص  همزنی   و  س ب  های 

گیر  سازی اراک، م جب کاهش چشمهای ت لیدکننده داخلی همز ن ماشی هیئا محترم دولا در حما ا از شرکا

فعالیا شرکا بازرگانبستر  )از شرکاهای  آپادانا  ماشی   اعتماد  تغییر  ی همز ن  بررسی  لذا  اسا.  گروه( شده  های 

 باشد. حد الت ا   شرکا در دسا بررسی میس د م
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 SWOT  هافرصتنقاط ضعف، قوت، تهدیدها و    لیوتحلهیتجز

 شده اسا.بررسی محیط داخلی و خارجی شرکا از منظر تحلیل بنیادی استراتژ ب در جدول ذ ل بیان

 هاتوق

 فقدان بدهی بانکی )نس ا باالی ح.ص.س(  •

 ر الی  هزار میلیارد 5/2و اسمی  5ارزش بازار  •

 هزار ر الی  33ارزش اسمی سهام م تنی بر دالر  •

 میلیارد ر ال  500در افا تسهیالت بانکی به میزان  ظرفیا •

 های ف ق سنگی ( استراتژ ب )جرثقیل های ثابادارا ی •

 هلد نگ های گذاریسرما هدر    ت ماشی پار شهرت و ارزش برند •

 ی باالی حسابدار استهالک به  با ت جه مطل ب  نقدی  جر ان •

 واسطه مالکیا خد صی گیری بهپ  ا ی تدمیم •

واسطه حجم باالی سرمایه موردنیاز و سطح دانش فنی موردنیاز، ثبات درآمدی  ( به Barriers to Entryموانع ورود رقبای جدید ) •

 شرکت را منجر شده است. 

ارزش   • به  توجه  بهره  هایدارایی با  امکان  ابزارها  یمندشرکت  اجاره   ی شرکتمال  تأمیندر    یمال  نینو  یاز  انتشار صکوک  همچون 

 آالت وجود دارد.ماشین

 ی مشه د هادارا ی( با NAV)  ها دارا یارت اق خالص ارزش   •

 هاضعف 

به • زمان  نظر  و سط ح دستمزدی کش ر، فرآ ند  انسانی  مناب   آم زش  ت سط شرکا  بر  نیروها  های  امکان جذب 

 المللی وج د دارد.بی 

 داشت  تجهیزات روز نگهگذاری مداوم در راستای بهاز مشتر ان و نیاز به سرما ه های نقد نگی برخی محدود ا •

گذاری مداوم م جب کاهش جر ان نقد آزاد شرکتی  های نقد نگی برخی از مشتر ان و نیاز به سرما همحدود ا •

 اسا.  گرد ده

 آالت ( ماشی Overhaulهز نه باالی تعمیر اساسی ) •
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 تهدیدها 

 کش ر   تخدیدی   دآوری به ب دجه عمرانی درصدی س 56حساسیا  •

 ها دش اری تأمی  صطعات در شرا ط تحر م •

 ماهه  16های رگرسی نی( به صیما جهانی نفا با وصفه درصدی درآمد )م تنی بر تحلیل 43وابستگی  •

 هافرصت 

 واسطه ح زه نفا، گاز و پتروشیمی نق در فضای اصتدادی بهه ا جاد روعزم دولا ب •

بازار • به  به حجم عظیم    نزد کی  ت جه  با  فعالیا در منطقه خاورمیانه  و  از طر ق حض ر  هد  

 مناب  نفا، گاز و ت سعه روزافزون صنا   وابسته 

جه به نرخ دالر و هز نه دستمزد  شده کمتر نس ا به رص ای خارجی در سطح منطقه خاورمیانه با ت بهای تمام •

 المللی تر از سط ح بی پا ی 

 ازپیش سهم بازار به  د بیش منظ ربهمد ره به افزا ش سرما ه زم هیئاع •

افزا ش  احتمال حض ر شرکا • به  اصدام  درنها ا  و  ت سط سهامدار عمده  پرتف ی وپسا  رصابتی در  مز ا  با  ها ی 

 ( NAVهای مجم عه ) منظ ر افزا ش ارزش خالص دارا یسرما ه به

 یتوسعه منابع انسان  هایفعالیت

ت اهدا  استراتژ ب شرکا، برنامه  اصتضائا   یو همزن   وکار کسبهای انسانی در ح زه ا    سرما ه  به جا گاه   با ت جه

نیازسنجی و تعیی  اهدا     سالهپنججام    انسانی گروه تدو   گرد ده اسا.    انداز چشمالزامات سند    بر اساس مناب  

اهدا     منظ ر بهشرکا   به  اسا.  بلندمدت دستیابی  گرد ده  مؤثر    منظ ربه  تدو    و  کارا  اجرای  از  اطمینان  حد ل 

فرآ ند کن  بازنگری  برنامه جام ،  و  ا   ح زه در  هابرنامهترل مداوم  مستقیم ت سط    ص رت به  رگروه  ز  های شرکای 

 .ش دمیپیگیری  ها شرکامعاون ام ر 

 : گرددمی گروه ابالغ هایشرکاساالنه به   اهدا   ص رتبهمح ر ذ ل تدو   و  9ذ ل  هابرنامه 

 ن و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنا یل شغلوتحل تجزیه

 با رو کرد به  د انگیزه کارکنان ت سط  شدهارائهی مختلف خدما هاجن هم عادالنه ج ران خدما م تنی بر ا جاد نظا

https://motamem.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/


 )سهامی عام(  سفارخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایه شرکت 

 و وضع عمومی شرکت  مدیرههیئت گزارش فعالیت

 1400سفند ا 29برای دوره مالی منتهی به 
 

 

26 

 

 

 مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی 

 مد ر ا مناب  انسانی و دانش فنی ی همگ  کت ی و شفاهی با دو رو کرد هاآزم نتنظیم و اجرای عملیاتی 

 از یم ردنی هاح زهعدادهای است و کشفی آم زشی هاکارگاهبرگزاری 

 منط ق با شرح شغلی آن جا گاه  ص رت بهنیازسنجی علمی و مهارتی هر جا گاه شغلی 

 از ی ردنمی اد یبن  دانشهای انسانی و آگاه به ی خروجی سرما ههادرگاه منظ ربهارت اق با مراکز آم زشی 

 آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای دانش و مهارت آنان 

  دجه آم زشی تخدیص ب

 شده ییتعی وربهرهی ها پاداش کی از ع امل تخدیص  عن ان بهتعیی  شاخص آم زش ساالنه 

 ی ضم  خدما برای کارکنان گروههادورهی برگزار

 ی سازمان فرهنگشناخت و مدیریت 

 با اهدا  استراتژ ب شرکا  کارکنان  شیازپشیبا جاد ارت اق 

  ی و دستیابی به اهدا  مدون افزاهمزا ش اف  منظ ربهفضای فرهنگی الزم   جاد ا

 عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی یها شاخصتدوین 

 کارکنان ی مؤثر بر عملکرد و انگیزه ها جن هی سنجش عملکردی کیفی و کمی با ت جه بر تمامی هاشاخصتدو   

 نظام ارز ابی عملکرد  برای ارز ابی عملکرد کارکنان و حد ل اطمینان از استقرار  یز ربرنامه 

 ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند

 سال تا پا ان برنامه جام  پنج ساالنه  5به  در مجم عهاز سه و نیم سال  کارکنانارتقای مت سط دوره نگهداری  

 فرهنگ سازمانی  دید با سازمان وهمسوسازی کارکنان ج 

 کارکنان کیفیت زندگی کاری هبودب

 ک سازمانو تر  ستعفاا مدیریت فرایند

 

https://motamem.org/?tag=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://motamem.org/?p=170
https://motamem.org/?p=170
https://motamem.org/?p=170
https://motamem.org/?tag=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7
https://motamem.org/?tag=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7
https://motamem.org/?tag=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

بازار پا ه    هاینرخشرکا با نماد وپسا در فهرسا    10/10/1396م رخ    73045/5/96به استناد اطالعیه درج شماره  

 .اسا صرارگرفتهم رد معامله  25/10/1396و سهام آن برای اولی  بار در تار خ  شده درجفراب رس ا ران 

بر تابل ی معامالتی بازار سرما ه   وضعیا سهام شرکا. باشد میدر حال معامله  زرد نماد وپسا در حال حاضر در تابل ی 

 .شرح جدول ذ ل ب ده اسابه 

 

 

مالی  سال 

 منتهی به 

سهام   تعداد 

 شدهمعامله 

سهام    ارزش 

 شدهمعامله 

روزهای  

 شدهمعامله 

 سرمایه قیمت سهم  ارزش بازار

 میلیون ریال  ریال میلیون ریال  روز  ریال  میلیون  

29/12/1396 76،423،000 7.856 3 2،240،000 896 2،500،000 

29/12/1397 367،361،272 493،656 101 3،337،500 1،335 2،500،000 

29/12/1398 908.760.815 2.456.673 207 9.807.500 3.923 2.500.000 

30/12/1399 1.983.455.950 9.190.590 219 7.532.500 3.013 2.500.000 

29/12/1400 2.096.364.506 3.857.935 209 4.402.500 1.761 2.500.000 

 

 

به رف  ت صف نماد نس ا به مجم  پیشی  و ارتقای    با ت جه  29/12/1396نفر در    226از    ینهاد  ریغ  سهامدارانتعداد  

پا ان سال    792به  معامالتی،    تابل ی در  برای سال  .   افا  افزا ش  1397نفر  تعداد  ا    اسا  به    1398شا ان ذکر 

 رسیده اسا. نفر 9.000بیش از به  1400نفر و برای سال  12.000به  1399سال  نفر، 3.600

 

بتای   برای دوره  نماد  ضر ب  به  بیانگر    ب ده که   0.64  معادل  1400ماهه سال    12مالی  وپسا  ن ع رفتار سهم نس ا 

 باشد.یما   سهم  نتیجه بازده احتمالی سب و درر  میزان شاخص کل و از س  ی 
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 محیط حقوقی شرکت 

)سهامی    فارسخلیجصنعا پتروشیمی ساختمان    گذاریسرما هص انی  و مقررات حاکم بر فعالیا شرکا    تر   مهم 

 : از اندع ارتعام( 

 به همراه اصالحات آن. صان ن تجارت ❖

 مرب طه هایدست رالعملو  ها هنامآ ی و اوراق بهادار و  سرما هصان ن بازار  ❖

 ای بیمهص انی  مالیاتی و  ❖

 اجتماعی  تأمی صان ن کار و  ❖

 و حسابرسی استانداردهای حسابداری ❖

 و فرهنگی جمه ری اسالمی ا ران  یاجتماع ص انی  برنامه ت سعه اصتدادی،  ❖

  ی ش پ لصان ن م ارزه با  ❖

 اساسنامه و مد بات مجم   ❖

 صان ن ب دجه ساالنه کش ری  ❖

 ان  ت لید رف  م  صان ن ❖

 الزامات سهامدار عمده  ❖

 سا ر ص انی  و مقررات مرب طه در نظام جمه ری اسالمی ا ران  ❖

  

 

 

 



 )سهامی عام(  سفارخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایه شرکت 

 و وضع عمومی شرکت  مدیرههیئت گزارش فعالیت

 1400سفند ا 29برای دوره مالی منتهی به 
 

 

29 

 

 

 سوم فصل 
ری سرماهی  اهگذا
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 گذاری سبد سرمایه

 باشد. فارس به شرح ذ ل میگذاری صنعا پتروشیمی ساختمان خلیجسرما ه  شرکا هایگذاریسرما هس د 

 رج از بورسخا هایشرکتوضعیت پرتفوی سهام 

 نام شرکت  تعداد سهام  )م.ر(  شدهبهای تمام درصد مالکیت 

 پارت ماشین سازه پارس 1.845.999.997 1.846.000 99.997

 اعتماد ماشین آپادانا  98.998 494.985 99.998

 اسپادانا پارت عمران سازه 11.968.714 119.684 99.73

 رآراگستر شهسازه طرح  131.679.997 124.031 99.999

و روزنامه رسمی مورخ   26/11/1399مورخ    العادهفوقمجمع عمومی    جلسهصورتطی  نام شرکت جهان روکش اسپادانا   -
 به پارت عمران سازه اسپادانا تغییر یافت. 1399/ 19/12

ی یون عایدد  تأدیهمیلیون ریال به عنوان خسارت    22.606مبلغ    شهرآرامنتج از قرارداد فروش شرکت سازه طرح گستر   -
  حاصل گردیده است.

 هایی دارانمایه ای از سبد 

 مجم عه در نما ه ز ر آمده اسا.  های گذاریسرما هساختار 

 



 )سهامی عام(  سفارخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایه شرکت 

 و وضع عمومی شرکت  مدیرههیئت گزارش فعالیت

 1400سفند ا 29برای دوره مالی منتهی به 
 

 

31 

 

 

 

 درآمدی بر پرتفوی مجموعه

 باشند: ز رمجم عه اصلی با مالکیا تام هلد نگ به شرح ذ ل می  هایشرکا

 س پارت ماشین سازه پار  •

 سنگی   باربرداری ف ق سنگی ، ندب تجهیزات

 درصدی از پرتف ی شرکا مادر   73گذاری هلد نگ با سهم تر   سرما ه مهم

 میلی ن ر ال 1.846.000سرما ه اسمی: 

 میلی ن ر ال   2.113.468ها: ارزش دفتری کل دارا ی 

 درصد   4/90ها: نس ا ح.ص.س به دارا ی 

 

 پارت عمران سازه اسپادانا •

پ ساخا  ام ر  به  مرب ق  عمرانی،    هاساختمانیمانکاری  عملیات  انجام  ابنیه،  و 

 یکیمکانمکانیکی و هیدرو  ساتیتأس 

 میلی ن ر ال   119.995سرما ه اسمی: 

 میلی ن ر ال  262.245ها: ارزش دفتری کل دارا ی 

 درصد   90ها: نس ا ح.ص.س به دارا ی 

 

 اعتماد ماشین آپادانا  •

 و سنگی  عمرانی آالت س ب  واردکننده ماشی  

 و تعمیر ان اع جرثقیل   صطعات، نگهداری  تأمی 

سرما ه  طرفی  دارا یاز  عمده  مستغالت  و  امالک  در  شرکا  گذاری  ا    ر الی    435های  میلیارد 

 باشد. می 

 میلی ن ر ال   495.000سرما ه اسمی: 

 میلی ن ر ال  505.775ها: ارزش دفتری کل دارا ی 

 رصد د  96ها: نس ا ح.ص.س به دارا ی 
 

 سازه طرح گستر شهرآرا  •

های مختلفی ازجمله م اد غذا ی به  بازوی بازرگانی مجم عه به واردات و صادرات در زمینه  عن انبه 

پردازد. در زمینه بازار ابی و فروش داخلی نیز همکاری با برنج محس  را در س ابق  خلق ارزش می 

 خ د دارد. 

 میلی ن ر ال   131.680سرما ه اسمی: 
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 پارس )سهامی خاص(   سازه   ماشین   رت پا  شرکت

سا سازه  1387ل  از  جابجا ی  و  حمل  ندب،  تخددی  خدمات  اسا.  باهد   نم ده  کار  به  شروع  سنگی   های 

تار خ    های فعالیا از  برند  انجام    06/03/1394ا    پارس  ماشی  سازه  پارت  صالب شرکا  پارت ش دمیدر    . شرکا 

تار خ    سازه   ماشی   در  تأسیسصبه  06/03/1394پارس  سهامی خاص  و طی شم رت شرکا    م رخ   1940اره  شده 

 به ث ا رسیده اسا.  14004962755کنگان به شناسه ملی  ی  هاشرکادر اداره ث ا  06/03/1394

 شرکت هایتوانایی

باربرداریحمل ✓   و  پاالیش  گاز،  نفت،  صنایع  سنگین  فوق   و  سنگین  تجهیزات   کلیه  نصب  عملیات  انجام  و  ونقل، 

 ... . و بویلر   کوره، ریفرمر، شامل هاپکیج نصب و مونتاژ روتاری، و استاتیک تجهیزات: ملپتروشیمی شا

 اندازی،راه  و  اندازیراه  پیش  مرحله  تا  توربوکمپرسور  و  کمپرسور  نصب  عملیات  اجرای  نیروگاهی،  تجهیزات  کلیه  نصب  ✓

 پایپینگ.  عملیات مراحل کلیه اجرای

 چندتکه.  و تکهیک تاورهای نصب عملیات اجرای ✓

 تن(.  1/ 000  میزان  به )ماهانه سنگین فلزی هایسازه کلیه نصب عملیات اجرای ✓

 . (Dynamic Compaction) دینامیکی تحکیم هایروش  به زمین سازیمقاوم و بهسازی ✓

 باربرداری سنگین و فوق سنگین زمینه درشرکای کاری برخی از 

ها ی که  پروژهر ا ندب تجهیزات سنگی  و ف ق سنگی  و  به دلیل سابقه خ د، همزنی  ت انا ی در مد ا   شرکا  

باشد. در ز ر لیسا برخی از شرکای تجاری  نام در ا   زمینه در کش ر میبه انجام رسانده اسا  کی از فعاالن خ ش

 اند آمده اسا:های گذشته با ا   گروه همکاری داشتهکه در سال

 

 ف الد هرمزگانشرکا  پترو صنعا جن ب )پتروشیمی م ی (شرکا  OIEC مهندسی و ساختمان صنا   نفا شرکا

 شرکا متان ل کاوه  کرمانشاه پتروشیمی  شرکا مپنا

 پتروشیمی پرد س  المللی پیمانکاران عم می ا ران شرکا بی پتروشیمی هنگام 

 پتروشیمی ب علی سینا  پتروشیمی الوان )ت سعه صنا   الوان( های صنعتی ا ران شرکا ت سعه ش که 

 شرکا کیس ن  ژه الفی  ا المپرو ( پیدک) رکا مهندسی صنا   پتروشیمیش

 پتروشیمی مروار د شرکا آذرآب  شرکا پرلیا

 شرکا مهندسی سپاسد  شرکا کندوان پارس  شرکا پتروشیمی آپادانا 
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 1400دستاوردهای سال 

تخلیه و باربرداری )تبدیل    قابلیت  بااستراتژیک    هایکشتی ناشی از تحریم    تخلیه و باربرداری  بازار  حفظ سهم ✓

 صت(تهدید به فر 

دارا بودن    مزیت رقابتی  واسطهبه )  چابهار  کیاستراتژمنطقه    که پس از    هافعالیتافزایش گستردگی جغرافیایی   ✓

 رمان و پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر رسید. به فوالد ک 1400در سال  گمرکی(  های پروانه

قد  ایجاد ارزش از جریان ن  منظوره بدر بازار سرمایه تا سقف مبلغ هزینه استهالک ساالنه   گذاریسرمایه استمرار   ✓

 شرکتی آزاد 

و    از  یمندبهره استمرار   ✓ حسابرسی  داخلی   تبعبه کمیته  حسابرسی  واحد  ایجاد  در    یرکن  عنوان به  آن،  مهم 

 حاکمیت شرکتی 

 مالی  هایصورت بر  مقبول اظهارنظر دریافت گزارش حسابرس مستقل با  ✓

 تن  8250  دستگاه ( Overhaulانجام تعمیرات اساسی )  ✓

 ند جامع استراتژیک شرکتدستیابی به اهداف مندرج در س  منظوربهعملیاتی  یهابرنامه تدوین  ✓

ورود ✓ عمق  رویکرد  بازاریابی  حوزه    به  افزایش  سایر    عنوان به باربرداری    آالتن یماش  یگرواسطه با  محرک 

 درآمدهای عملیاتی  

 رماهشهمحل سایت  عملیاتی در  کارکنان پرتابلساخت محل استقرار   ✓

 ( (CPM آالت نیماشر مسیر بحرانی عملیاتی دقطعات اساسی   نی تأمتکمیل فرآیند  ✓

 ونقل حمل نوسازی و تجهیز ناوگان  ند یفرآ  ادامه ✓

)حضور    ی هاپروژهدر  همکار    یهاشرکت  آالتن ی ماشاز    یمندبهره ✓ شرکت  این  پیمانکار    عنوان به منعقده 

 در حوزه باربرداری(  اولدست

 (از جمله صنعت فوالد و متانول) رندیپذ ی م ها میتحر کمتری از  ر یتأثایی که بازاره  استمرار حضور در  ✓

 افزایش احتمال عقد قراردادهای آتی  منظوربهارائه خدمات مشاوره مهندسی به کارفرمایان بالقوه شرکت  ✓

 ها آن بهبود فرآیندهای سازمانی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی   ✓
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 ارت ماشین سازه پارس خالصه اطالعات مالی شرکت پ

 شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(:  ترازنامه شرکت مطابق

30/12/1399 29/12/1400 
و بدهی  ها 

 حقوق صـاحبان سهام 
 هادارائی   29/12/1400 30/12/1399

 های جاری: دارائی      های جاری:بدهی    

47.206 105.281 
و پرداختنی تجاری    های 

 غیرتجاری
 موجودی نقد  2.051 24.464

 مدتگذاری کوتاهسرمایه 23.707 9.607 ر ذخای 9.886 10.014

 های تجاری و غیرتجاریهای دریافتنیحساب 349.608 278.059 مالیات پرداختنی  5.871 4.789

 موجودی مواد و کاال  11.615 4.808 ها پیش دریافت 48.590 43.932

   
 

 ها پرداختپیش  34.156 17.083

 های جاری جمع دارائی  421.137 334.021 های جاری جمع بدهی 201102 105.941

   
 

 : یجار ریغهای دارائی   

   
 

 های ثابت نامشهود دارائی  0 0

   
 

 های ثابت مشهود دارائی  1643510 1.691.943

 بلندمدت  یهایافتنیدر  722 12.722 سرمایه:  حقوق صاحبان   

     مایهسر 1.846.000 1.846.000

     شته زیان( انبا) سود 53.357 74.617

     اندوخته قانونی  13.009 12.128

 ی جار ریغهای جمع دارائی  1692331 1.704.665 صاحبان سهام حقوقجمع 1.912.366 1.932.745

2.038.686 2.113.468 
بدهی وجمع  حقوق   ها 

 صاحبان سرمایه
 ها جمع دارائی  2113468 2.038.686
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 س های آتی شرکت پارت ماشین سازه پاربرنامه

 

 آالتدر حوزه ماشین ✓

برند اول   5یک شرکت مشارکتی جدید با یکی از    تأسیسگذاری مشترک و  سرمایه   منظوربه آمادگی شرکت   •

جابجایی حوزه  در  )دنیا  سنگین  تجارت    محضبه  (Heavy Liftهای  فضای  رفع    ی الملل نیببازگشایی  و 

  ور انجام خواهد شد.از مناطق آزاد کش یک یدراین شرکت  تأسیس .هیسوکی یها میتحر

 و خارج از شمول تحریم المللیبینانتفاع از این بازار  باهدفبررسی بازار سوریه پس از اتمام جنگ داخلی  •

 بررسی ورود به بازار در کشورهای مجاور با توجه به تغییرات نرخ برابری ریال با ارزهای متداول  •

موجودی    منظوربه ت  شرک  یآمادگ •     موجود   یها میتحررفع    محضبه  آالتن یماشاساسی    زاتیتجهافزایش 

 )در سناریو احیا برجام(

 در حوزه فنی مهندسی  ✓

 )شرکت پارت عمران سازه(  گروههم یها شرکتمشارکت مهندسی در حوزه پیمانکاری ساخت با  •

 المللی بینچاپ مقاالت علمی در مجالت  •

 موزشی برای فعاالن صنعت آ هایکارگاهایجاد  •

 واحد آموزشی مجموعه دازانچشمتدوین سند  •

 تکمیل فرآیند اخذ گرید در حوزه عملیاتی شرکت  •

 واردات انواع جرثقیل •

 در حوزه عملیاتی  ✓

است،   • ارائه خدمات  بر  تمرکز شرکت  تولید  پسنیازادر حال حاضر  تاورها ورود خواهیم   در حوزه  و ساخت 

 کرد.

 گروه هایظرفیتاستانداردهای جهانی با توجه به  تولید سوپر لیفت با •

 اقتصادی  هیتوجشرایط  دیتائپس از احراز  تن 1600باربرداری تا سطح  افزایش ناوگان •

 های بادی( تجدید پذیر )نیروگاه یهاروگاهینحفظ سهم بازار در حوزه  منظوربهگسترش مذاکرات بازاریابی  •

 آالتماشین از طریق تمرکز بر اجارهها نهکاهش هزی •

 

 حوزه حاکمیت شرکتی ✓

 ی نفر باهدف بهبود ساختار حاکمیت شرکت  5به  3مدیره از اقدام به افزایش اعضای هیئت •

 تر اصفهان به تهران به منظور افزایش نظارت شرکت مادرقال دفانت •
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 ( خاص  سهامی )  آپادانا  ماشین   اعتماد   شرکت

  ص رت به  10260646585  ملی   شناسه   و   46597  شماره   تحا   14/12/1390  تار خ  در  گستر   اعتماد   خ رشید  شرکا

  شرکا   آدرس  که  ب ده  اصفهان   شهر  –  اصفهان  استان  در   شرکا  اصلی  مرکز.  اسا  شدهتأسیس  خاص  سهامی  شرکا

و سپس  تهران  به شهر   سهامی )  آپادانا  ماشی    اعتماد  به  شرکا  نام  20664  شماره  رسمی   وزنامهر  طی   منتقل شد 

فعا  نام  تغییر  ( خاص کلیه   افا.  شرکا  ا    اصلی  و    های فعالیالیا  واردات  خر دوفروش،  شامل  بازرگانی  مجاز 

پروژه ح زه  در  فعالیا  و  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  ن صادرات  هر  از  اعم  عمرانی  ساختمانی،  فنی،  پروژه های  ع 

ساخا مسک نی،  مجتم   ن ع  هر  و  معماری  و  محاس ا ساختمانی  از  اعم  ساختمان  و  ابنیه  نقشهوساز  کشی،  ت 

 باشد. و ... می یساز ال وسازی، سازی، پلو انجام عملیات راه و ترابری، جاده بردارینقشه

 معرفی شرکت اعتماد ماشین آپادانا

ورود از  سال  چهل  از  سنگیماشی   بیش  راهآالت  ا ران     کش ر  در  سازندگی  و  فعالیا  چرخه  بر  معدنی  و  سازی 

 ای شده اسا. ها ت جه و ژهای در سازمانعن ان  ب کاالی سرما هآالت بهگذرد و هم اره به ا   ماشی می

سال   در  آپادانا  ماشی   اعتماد  از    1395شرکا  ماشی   20پس  ام ر  در  تجربه  راهسال  اخذ  آالت  به  م فق  سازی 

ی در کش ر  سازآالت راهت لیدکننده ماشی  تر  بزرگکه  کی از   Jin Gong ندگی رسمی از کمپانی جی  گانگ نما

و برعکس رشد    رو ه واردات کاالهای نها ی و مدرفی اسا چی  اسا گرد د. آنزه در واردات نامطل ب اسا رشد بی

واسطهواردات کاالهای سرما ه و  و ژهای  از مطل بیا  برخ ای  واردات کاالهای مدرفی  ای    و   کاالها   ژه وبهردار اسا. 

دارند،   داخل  ت لید  امکان  که  اشتاصالمی  ت رمغال ضد  حتی  و  اصتدادی  رشد  ضد  ازا  ،  اسا.  اعتماد  زا  شرکا  رو، 

اصتداد   اصلی  ت جه داشته اسا. مشکل  ت سعه صادرات  در کنار  واردات  به سیاسا جا گز    آپادانا، هم اره  ماشی  

اسا، اما  رشد باال و حجم باالی واردات کاالهای مدرفی در دهه گذشته با باال رفت  درآمدهای نفتی ب ده    کش ر ما 

ای، مطل ب و ن  دبخش اسا چراکه اثر مث ا بر ت لید و اشتغال  برعکس آن، افزا ش واردات کاالهای سرما ه و واسطه

ازا   داشا.  خ اهد  ت رم  کاهش  حتی  و  اصتدادی  رشد  شرکدر  ورطه  رو  از  گر ز  دن ال  به  آپادانا  ماشی   اعتماد  ا 

 سازی ب ده اسا.آالت راهما واردات ماشی واردات کاالهای نامرغ ب چینی در پی حرکا به س 

فروش    ر زی ارائه بهتر   خدمات ا   شرکا با اتکا به نیروهای متخدص و کارکنان مجرب خ د درزمانی ک تاه برنامه

به مشتر ا را  فروش  از  امتیاز رضا او پس  باالتر    دن ال دستیابی  به  و  داده  انجام  بی   ن خ د  در  مندی مشتر ان 

ا ران اسا.  ه  هایشرکا استاندارد  و  بازرسی کیفیا  نظارت شرکا  با  ا   شرکا    تر  بزرگمکار  ت لیغ  بهتر    و 

 باشد.جلب رضا تمندی مشتر ان و ارائه خدمات پس از فروش سر   و مؤثر می
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 الملل رقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در بخش بازرگانی بین های مزیت

بی  سه شرکا بزرگ در    ی شرکا اعتماد ماشی  آپادانا در راستای نیل به حض ر دربازرگان  هایفعالیاای از  گ شه

راهماشی   تأمی عرصه   ارزشآالت  بستر  بر  آ نده  سال  سه  ظر   د زل  کش ر  سازی  بنیاد    زمهای  ات  وارد  نهی در 

   دکی مرب ق به  صلم صطعات 500دستگاه جرثقیل هیدرولیب و  30دستگاه غلتب، 10دستگاه ل در،    19واردات شامل 

م ت ری، بدنه، هیدرولیب و... ب ده اسا، درواص  تالش مد ران، متخددان و کارکنان شرکا اعتماد ماشی    هایبخش

عمرانی و ارائه    هایشرکااز مشتر ان و صنعا کش ر و  آپادانا عرضه محد الت و خدمات پس از فروش متناسب با نی 

از طر ق واردات اسا که از فروش  ا ستا،    خدمات پس  ت انسته رصی انی چ ن شرکا تیراژه ماشی ، سنگی  ماشی  

 پاسارگاد ماشی  پرشیا جن ب، اه را صنعا ماشی ، پارس ماشی  خاورمیانه و همیار ماشی  را دچار مشکل سازد.

خدمات  آالت باعث ا جاد تجربه بسیار باال ی در بخش بازرگانی و  ت ا   طیف گسترده و متن ع از ماشی انجام واردا

برنامه  و  مد ر ا  با  سالیان  در طی  که  اسا  مشتر ان  به  فروش  از  بهپس  مجم عه  مد ران  و  دسار زی  اسا  آمده 

اری نما ندگی به ا   مجم عه داشته  بسیار ارزشمند ب ده و نقش مهمی در متقاعدسازی شر ب چینی خ د در واگذ

 اسا.

ر ان و بازار ا ران در بحث عرضه و تقاضا و کنترل دصیق  ها و نیازسنجی مشتخدمات مشاوره فنی صطعات و دستگاه

از اهمیا خاصی برخ ردار اسا که  ...ونقل، بازرسی والملل شامل بیمه، انتقال ارز، حملهای اصلی بازرگانی بی گل گاه

 طل د.دصا باال ی را می حساسیا و

برنامه مجم عه  ارائه خدهد   و  خر د  لحظه  از  مشتر ان  همراهی  و  باالتر   سطح  ر زی  به  دررسیدن  مشاوره  مات 

کننده روند  عن ان تضمی پذ ری در ص ال مشتر ان و جامعه بهمطل بیا برای مشتر ان خ د اسا، معتقد م مسئ لیا

 سا.ارتقا و حفظ پیشتازی ا   مجم عه ا
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 اطالعات مالی شرکت اعتماد ماشین 

 است )ارقام به میلیون ریال(:  مالی شده شامل اقالم زیر های صورتترازنامه شرکت مطابق 

 ها دارایی 1400/ 29/12 1399/ 30/12 ها و حقوق صاحبان سهام بدهی 1400/ 29/12 1399/ 30/12

 جاری:  هایدارایی ریال میلیون  میلیون ریال  های جاری: بدهی میلیون ریال  میلیون ریال 

 موجودی نقد 766 762 های پرداختنی حساب 20.278 20.172

 های دریافتنی حساب 17.989 17.633 مالیات پرداختنی  1.136 1.170

 ها پرداختپیش 637 701 سود سهام پرداختنی  

      

 جاری  هایداراییجمع  19.392 19.096 های جاری جمع بدهی 21.415 21.342

 غیر جاری:  هایدارایی   قوق صاحبان سهام: ح  

    سرمایه 495.000 495.000

 گذاری در امالک سرمایه 114.972 114.972   

 ثابت مشهود  هایدارایی 371.410 371.416 اندوخته قانونی  6.185 6.185

    انباشته( سود )زیان -16.826 -17.043

 غیر جاری  هایداراییجمع  486.382 486.388 جمع حقوق صاحبان سهام  484.360 484.141

505.484 505.775 
بدهی صاحبان جمع  حقوق  و  ها 

 سهام
 ها جمع دارایی 505.774 505.483

 های آتیبرنامه

سال   ✓ ماشین   1401در  بهورود  هزینه   CKDصورت  آالت  امر  )این  داخل کشور  آن  مونتاژ  به و  را  گمرکی  شدت  های 

 دهد( کاهش می

 درصد از قطعات در داخل کشور 40د حداقل تولی 1402در سال  ✓

شده  ها داراییفروش   ✓ نگهداری  شرکت    ازجمله  گذاریسرمایه   منظوربه ی  )همچون  مستغالت  و  عمران امالک  پارت 

 (سازه
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 شرکت سازه طرح گستر شهرآرا )سهامی خاص( 

شده و طی  یسص رت شرکا سهامی خاص تأسبه   26/09/1392شرکا ت سعه تجارت مهر ا رانیان آپادانا در تار خ  

ث ا    26/09/1392م رخ    447005شماره   اداره  ت  هاشرکادر  غیرتجاری  مؤسسات  ملی  و  شناسه  به  هران 

به  14003792216 و  اسا  رسیده  ث ا  ف ق  جلسهص رتم جب  به  عم می  م رخ  مجم   نام    25/05/1394العاده 

به شرک  «شهرآرا  گستر   طرح   سازه»  شرکا  ا    اصلی  فعالیا  اسا.  کلیه  تغییر افته  بازرگانی    هایفعالیاا  مجاز 

 باشد.بازرگانی و ... می شامل خر دوفروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز

شرکای  اده مزا طر   صنعاگذار ه سرما  از  خل  یم یپتروش  ی  واگذاربه  فارسجی ساختمان  تعداد    ایمالک  یمنظ ر 

ر ال    365,000م لغ    افا شرکا با در .  ده ر گردگستر شهرآرا برگزا  سهم منتشر شرکا سازه طرح  131,679,997

در م لغ  (  1400اه  م  آبان   ا لغا  ریت  د یسررس )  ی افت  اسناد  وص ل  م لغ  )  ی نقد  ال   ر   نیل یم  10,000و  به  جمعاً 

نم ده اسا الزم    )برنده مزا ده(  کشاورز  ی مهد  ی به آصاواگذاری سهام  اصدام به انعقاد صرارداد    ( ال ر   نیلیم  375,000

ر سهام و اداره ث ا  سهام در دفت  ا یوانتقال مالکنقل)  ف ق  ی گذاره سرما  مخاطرات  یهو کل  ایاسا انتقال مالک به ذکر  

   .باشدیم  1400سال  ی افت اسناد در ه  پس از وص ل و تس   (هاشرکا

 بازرگانی شرکت در حوزه مواد غذایی هایفعالیت تشریح 

در  کشاورزی  محد الت  صنعتی  ت لید  و  اصلیمی  زنجیره    شرا ط  در  اساسی  محد ل  هفا  تا  گرد ده  م جب  کش ر 

ای، کنجاله س  ا، روغ   ای و عل فهی ازجمله گندم، برنج، ج  دامی، ذرت دانهمستقیم و غیرمستقیم م اد غذا    تأمی 

زی  افزوده بخش کشاورای از ارزشگردد و سهم عمده  تأمی از طر ق واردات    عمدتاً رغم ت لید داخلی  ن اتی و شکر، به

  80با ت جه به جمعیا نزد ب به  ش د. نگاهی گذرا به آمار ت لید م اد غذا ی    تأمی  در اصتداد ملی ساالنه از آن محل  

مرغ و  میلی ن نفری کش ر بیانگر آن اسا که ت لید ساالنه حدود سه میلی ن ت  گ شا صرمز، گ شا سفید و تخم

پروتئی  جامعه، در واحدهای صنعتی دام و طی ر    تأمی مناب     تر   مهمعن ان  حدود نه میلی ن ت  محد الت ل نی به

وارد به  باال ی  وابستگی  نهادهبا  سا ر  و  دامی  ج   کنجاله،  ذرت،  میات  ص رت  مدرفی  مز اهای  و  پذ رد.  ها 

 های شرکا در ح زه بازرگانی به شرح ز ر اسا: ت انمندی

ازجمله   • ایران  بازار  با مشتریان کالن  اتحادیه،  GTCارتباط مؤثر  اتکا و  امور دام،  و  شرکت پشتیبانی  های دام، طیور 

 هاآنوابسته به  هایشرکتکنندگان بزرگ و آبزیان کشور و تجار و تأمین 

 کنندگان های بنگه، کارگیل، افگرا، نیدرا، اولم و سایر تأمینکنندگان اصلی ازجمله کمپانیارتباط با تأمین  •

 ر کشورشناخت کافی از بازار و فعاالن بازا  •

های تولید و پرورش کنولوژیدستی و شناخت کافی بر توقوف کامل بر الگوی مصرف کاالهای اساسی و صنایع پایین  •

 ها، خوراک تا تولید پروتئین حیوانی و صنایع تبدیلی( مربوطه )فرآورده
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به شیوه • امر  آشنایی و تسلط  بانکی در  بر اساس قوا  تأمینهای  مرتبط  ارزی  بیناعتبار و عملیات  المللی و شرایط  نین 

 تحریم حاکم بر کشور

های  ات بازرگانی ازجمله ثبت سفارش و انجام کلیه امور بانکی در بانکتیم تخصصی در زنجیره عملیات مربوط به خدم •

 انبار مشتریان المللی کاال از مبدأ تا ونقل بینتجاری و بانک مرکزی ج.ا.ا، حمل

 ( commodityلق مزیت رقابت در بازار کاال )های رقابتی در ایجاد و خشناخت شاخص •

 شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(: شده یسابرسحمالی  هایصورتترازنامه شرکت مطابق آخرین 

 ها دارایی 1398/ 29/12 1397/ 29/12 ها و حقوق صاحبان سهامبدهی 1398/ 29/12 1397/ 29/12

 جاری:  هایدارایی میلیون ریال  میلیون ریال  های جاری: بدهی میلیون ریال  میلیون ریال 

 وجودی نقد و بانک م 55 55 های پرداختنی حساب 78.895 69.423

 119.821 111.102 مالیات پرداختنی  6.206 6.935
و  حساب تجاری  دریافتنی  های 

 غیرتجاری

 ها پرداختپیش  0 سود سهام پرداختنی 31.205 31.205

 90.000 90,000 ی جاری هاجمع بدهی 116.306 107.563
برای    هایدارایی شده  نگهداری 

 )جرثقیل( فروش 

 جاری  هایداراییجمع  209.876 201.157 پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای   0 4

 غیر جاری:  هایدارایی   ها جمع بدهی 116.306 107.567

 گذاری در امالک سرمایه 40.680 40.680 حقوق صاحبان سهام  

 ثابت مشهود  هایدارایی 4 5 سرمایه 131.680 131.680

 غیر جاری  هایداراییمع ج 40.684 40.685 اندوخته قانونی  2.273 2.273

    سود انباشته 301 322

    جمع حقوق صاحبان سهام  134.254 134.275

241.841 250560 
بدهی  صاحبان جمع  حقوق  و  ها 

 سهام
 ها جمع دارایی 250.560 241.841
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 ( خاص  سهامی )  اسپادانا   عمران سازه   پارت   شرکت

جهان  تار خ    اسپادانا  روکش   شرکا  تأسیسصبه  02/03/1386در  خاص  سهامی  شرکا  شماره   رت  طی  و  شده 

به   10260510083و مالکیا صنعتی اصفهان به شناسه ملی    ها شرکادر اداره ث ا    07/03/1386م رخ    30423

  تغییر  ( خاص  سهامی ) پارت عمران سازه اسپادانا به  شرکا نام   22134 شماره  رسمی  روزنامه  طی و  ث ا رسیده اسا 

سی و م ارد  وی   شرکا طراحی، ت لید، ساخا، ندب، اجرای کلیه محد الت و مشتقات پیفعالیا اصلی ا افا.   نام

به ساختمان مرب ق  پیمانکاری  ام ر  عمرانی،مرت ط،  عملیات  انجام  ابنیه،  و  س ز، خ  ها  فضای  اجرای  و  ط ق  طراحی 

وزارت صنعا،    28222/104شماره    نامهاساسبر  ذکر اسا که ا   شرکا  باشد. شا انانتقال )آب، گاز و نفا( و ... می

ک  ن سانات ارزی،  لی  باشد.را دارا می  XPSت  در خد ص    2.000ای با ظرفیا  کارخانه  تأسیس معدن و تجارت ج از  

صنعا  ا    باالی  نیاز  اولیه،  م اد  واردات  ذات    مشکالت  و  م  رگی  پخش  دلیل  )به  گردش  در  سرما ه    B2Cبه 

بازار  وکارکسب کاهش  همزنی   و  گرد د.   وسازاساخ(  شرکا  ا    در  استراتژی  تغییر  م جب  اصفهان  استان    در 

  افزاری سخا کپارچگی در فرآ ندهای هلد نگ، ا   شرکا با ت جه به تجارب م ج د در مجم عه و امکانات    منظ ربه

 رصه ت لید استراکزرهای صنعتی ورود نم د. م ج د به ع

 حوزه فعالیت 

سند   ط ق  اصلی  پلتفرم  یصنعت  ی استراکچرها  رکا، ش  اندازچشمفعالیا  لدر  انواع   هایح زه.  باشدمی   و 

 نام برد. ت انمیبه شرح ذ ل را اسپادانا  پارت عمران سازه شرکا   ا یفعال تخددی

 انتقال م اد و ی صنعت  کشیل له، فلزکاری، یفلز  هایپل، یفلز های سازهساخا مخازن، 

 :یفلز  هایسازهو نصب  ساخت

 ...و  روگاهی، نی می ، نفا گاز، پتروشمانی س  هایکارخانه و ان اع لدر و پلتفرم  ی عتصن  یاستراکزرها - 1

 ی ساختمان   یسنگ ی فلز های سازه - 2

 ایمهرهپیچ  هایسازهشامل س له،  ساخته پیش ی فلز های سازه - 3

 ها سازهان اع  راتیمتع  - 5

 :ی و ساختمان ی مخازن صنعت انواع

 ( ب   اتمسفر)  رهیمخازن ذخ - 1

 ر  و سا یستگاه ا فشار تحامخازن  - 2

 :یفلز هایپلو نصب   ساخت

 ی فلز های پلان اع  - 1

 اده ی عابر پ یپل فلز  - 2

 ایدروازهو  ی سقف   هایجرثقیل - 3
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 شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(: مالی حسابرسی شده  هایصورتبق مطااسپادانا  پارت عمران سازهترازنامه شرکت 

 1399/ 30/12 1400/ 29/12 عنوان 1399/ 30/12 1400/ 29/12 عنوان

   بدهی جاری    جاری  هایدارایی

 11.679 168.343 های پرداختنی حساب 295 214 موجودی نقد و بانک 

 0 119 داختنی مالیات پر 98 2.150 های دریافتنی حساب

 0 0 سود سهام پرداختنی 66 0 موجودی مواد و کاال

 0 0 تسهیالت مالی دریافتنی  603 1.279 ها پرداختپیش

 11.679 168.462 های جاری جمع بدهی 1.062 3.643 جاری  هایداراییجمع 

   صاحبان سهام   غیر جاری  هایدارایی

 119.995 119.995 سرمایه 0 0 در امالک گذاریسرمایه

 928 928 اندوخته قانونی  0 0 گذاری بلندمدتسرمایه

 -27.496 -27.139 سود انباشته 224 224 نامشهود  هایدارایی

 93.427 93.783 جمع حقوق صاحبان سهام  103.820 258.379 مشهود های ثابتدارایی

 های دارایی  جمع

 غیرجاری 
258.602 104.044    

 105.106 262.245 ها جمع کل دارایی
بدهی حقوق صاحبان  جمع  و  ها 

 سهام
262.245 105.106 

 های آتی شرکتبرنامه

 درصدسه یش سهم بازار به سطح افزا •

 تن تجهیزات  500بهبود ظرفیت اسمی تا سطح تولید  •

 گسترش ناوگان باربرداری سبک و متوسط •

 آالت ساختمانی اخذ وام و واردات ماشین •
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 چهارم فصل 
 مروری رب

 شرکت عملکرد مالی و عملیاتی
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
 

 و تخصیص منابع تأمینرویکرد 

 با ت جهساختار سرما ه«،  » ی« و  اه سرما ی  بند»ب دجهسرما ه در گردش«،  »و تخدیص مناب  ح ل سه مح ر    تأمی 

جا گاه و    به  هلد نگ  برای  بلندمدت،  اهدا   و  صنعا  تعر ف    هایشرکاشرکا،  ا    .  ش دمیز رمجم عه  حاصل 

ه اسا. در ا   ح زه هد  اصلی، افزا ش ارزش  شدشده در صالب کمی بیانبینیهای پیشها در ترازنامهگذاریهد 

حتی    و  ان مشترکنندگان،  به رعا ا حق ق تمامی ذ نفعان شرکا اعم از فعاالن نظام اصتدادی، تأمی   با ت جهشرکا  

منظ ر ارتقای سطح   ب رک  به  ، بستر دانش مد ر ا مالی شرکتی  گروه در  هایشرکاباشد. فعالیا  ز سا میمحیط

 ابی به اهدا  استراتژ ب گروه مدنظر صرارگرفته اسا.کارا ی و دستی 

 

 سرمایه در گردش 

با بازده باالتر  کی از    هایدارا یجاری و اختداص مازاد سرما ه در گردش به    های دارا یتعیی  و ابالغ سط ح بهینه  

،  ازیم ردنما ه در گردش  رو ژه تعیی  سی آتی خ اهد ب د. مطالعات مالی بههاسالازدهی ا   گروه در  ع امل افزا ش ب

جاری و تط یق    هایبدهی ب الزام برای ورود به هر پروژه لحاظ خ اهد شد. مد ر ا بر مطال ات شرکا و    عن انبه

منظ ر ا جاد  تحلیل مستمر اصالم جاری شرکا به   ب امر مستمر در مح ر ام ر صرارگرفته اسا.  عن ان به  هاآنزمانی  

  شده داده  صرارجاری شرکتی در دست ر کار    یهابدهیمالی    تأمی  و نیز کاهش نرخ    هایدارا  گردش و به  د کارا ی  

ی نقطه ص ت  گروهدروناز طر ق تعامالت    مجم عه  هایشرکااسا. پ شش کم  د و انتقال مازاد سرما ه در گردش  

 . ش دمی ر صلمداد اصلی ا   مح
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 یاهیسرمای بندبودجه

اصالم   به  ت جه  بازدهی    دمدت بلن  هایدارا یبا  میان  تناسب  ا جاد  بهای    هایگذاریسرما هشرکا،  و  مادر  شرکا 

  XPSاندازی خط ت لید ف م  ها از طر ق راهگذاریبه  د بازدهی س د سرما ه.  باشدگذاری مدنظر میسرما ه  شدهتمام

جها سرما هدر شرکا  ا    بازدهی  افزا ش  م جب  اسپادانا  روکش  خ اهد شد.گذارین  م نای  پروژه  لیلتح  ها  بر  ها 

جر انروش بر  م تنی  و  مالی  میهای  ص رت  نقدی  پروژه  ؛گیردهای  رد  و  ص  ل  فرآ ند  در  روز  بنابرا    دانش  ها 

  های دارا ی اهد شد. بازنگری مداوم  های مخرب خمان  از ا جاد رصابا  هاشرکامد ر ا مالی به کمب واحد فروش  

من   باهد  ز رمجم عه    هایشرکا افزا ش    اف بررسی  گرفا.  خ اهد  ص رت  بازدهی  و  با  سرما ه  های دارا یآتی  ای 

تا   گرفا  خ اهد  ص رت  ت جیهی  گزارش  م نای  بر  و  صنعا  رصابتی  اصتضای  به  مستمر    واسطهبهت جه  به  د 

 . م ینما نقش عن ان ره ر بازار ا فای یا اصلی، بهعن ان  ب فعالآالت گروه بهماشی 

 

 ساختار سرمایه

ای از عزم مجم عه در ا جاد بستری پ  ا برای مد ر ا ساختار سرما ه خ د ب ده  به بازار سرما ه، نم نه  شرکاورود  

از طر ق   تا  به دن ال آن اسا  با نرخ  تأمی  اسا. شرکا  از فرصامالی  در دسترس،    گذاری های سرما هها ی کمتر 

سا محدوده  در  فعالیا  نما د.  ثروت  خلق  خ د  سهام  تمام    ه  سرما  ختار برای صاح ان  برای  گروه    های شرکابهینه 

تلقی  به اصل  دارا ی  ش دمیعن ان  ب  بازدهی  نرخ  به  ت جه  با  اهدا   که  سرما ه،  و  پ ل  بازار  بر  حاکم  شرا ط  ها، 

 .ش دمیالغ اب و ص رت ساالنه تعر فشرکا و مت سط صنعا به

برای   بر تعیی  اهدا  استراتژ ب  به دن ال  مجم   هایشرکاشرکا مادر عالوه  از طر ق تعر ف اهدا  عملیاتی  عه، 

مح ر عملیاتی مذک ر به مشارکا مد ران    3اندازی اسا که برای گروه تعر ف نم ده اسا. اهدا   دستیابی به چشم

به  هایشرکاارشد   ابگروه  و  تعیی   بهش دمیالغ  ص رت ساالنه  بازنگری مستمر  و  با شرا ط  . کنترل  تط یق  منظ ر 

 گیرد. ص رت می هاشرکاوکار ت سط معاون ام ر رجی کسبط خاپ  ای محی
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 خالصه اطالعات عملکرد مالی شرکت 

 .باشدمیگزارش تفدیلی اطالعات عملکرد مالی شرکا در دو سطح اصلی و تلفیقی به شرح ذ ل 

 

 مبالغ به میلیون ریال( ) یاصلت عملکرد مالی شرکت گزارش تفصیلی اطالعا

 اناقالم صورت سود و زی

29/12/1400 شرح   30/12/1399  

 38.001 51.688 درآمد عملیاتی 

 ( 12.317) ( 18.653) ( عملیاتییهانه یدرآمدها )هز سایر 

 - - مالی  هایهزینه

 - - غیرعملیاتی ( هایهزینه درآمدها )سایر 

 25.684 55.641 مالیاتسود قبل از کسر 

 25.684 55.641 سود خالص 

 اهگذاریسرمایهتغییرات 

 2.517.162 2.517.188 غیر جاری  هایدارایی

 - - (مدتکوتاه سهام )در  هایگذاریسرمایهارزش دفتری کل 

 تغییرات در ساختار سرمایه

 0 0 )شامل مزایای پایان خدمت کارکنان(  بلندمدت هایبدهی

 2.500.000 2.500.000 سرمایه 

 13.139 15.921 اندوخته قانونی

877.42 سود انباشته   1.5355  

( 42.850) - سهام خزانه   

 2.521.824 2.593.349 حقوق صاحبان سهام

 تغییرات در وضعیت نقدینگی 

(9.029) 38.223 عملیاتی  هایفعالیت نقد از ( خروجورود ) جریان خالص   

 0  هاگذاریسرمایهآمد حاصل از فروش رد

 (6.498) (6.576) سود سهام پرداختنی
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 مبالغ به میلیون ریال() یقیتلفعات عملکرد مالی الگزارش تفصیلی اط

 اقالم صورت سود و زیان

29/12/1400 شرح   30/12/1399  

 296.516 463.762 درآمد عملیاتی 

(404.912) ( عملیاتیهایهزینه درآمدها )سایر   (254.433)  

(1.589) مالی  هاینههزی  (13.798)  

051.8 غیرعملیاتی ( هایهزینه درآمدها )سایر   17.921 

 9.214 28.139 سود قبل از کسر مالیات

 4.425 22.150 سود خالص 

 هاگذاریسرمایهتغییرات 

.282.7772 2.425.027 غیر جاری  هایدارایی  

 9.607 23.707 (مدتکوتاه سهام )در  هایگذاریسرمایهارزش دفتری کل 

 تغییرات در ساختار سرمایه

 0 0 ایان خدمت کارکنان( پ )شامل مزایای بلندمدت هایبدهی

 2.500.000 2.500.000 سرمایه 

 34.653 38.318 اندوخته قانونی

 65.657 57.176 سود انباشته 

.557.7782 2.595.812 حقوق صاحبان سهام  

 تغییرات در وضعیت نقدینگی 

 72.781 140.900 عملیاتی  هایفعالیت نقد از  ( وجه خروجرود ) وجریان خالص 

(6.576) ی تاخسود سهام پرد  (6.498)  
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 پنجم فصل 
 اهی آتی وربانمه

 مدریهپیشنهادات هیئت
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 آتی شرکت   هایبرنامه

به   ت جه  با  و  اساسنامه  چارچ ب  راه ردی    های سیاسادر  برنامه  و  استرا  بلندمدتکالن  شرکا  شرکا،  تژی 

به حض ر فعال در    ایت جه و ژهپیش رو،    ال)سهام عام( در س  فارسخلیجصنعا پتروشیمی ساختمان    گذاری سرما ه

 :باشدمیبه شرح ذ ل  اختدار به، 1401شرکا در سال مالی  هایبرنامهسرما ه معط   خ اهد ب د. مح ر اصلی بازار 

   ا ران پذ رش در فراب رس منظ ربهتالش  ❖

 ی بازارگردانا فعالی آغاز مجدد  ❖

و احترام به حق ق صاح ان سهام شرکا، برای سال  ی  با ت جه به نیاز شرکا به افزا ش ضر ب نقد ش ندگ  ❖

های معت ر و  گروه نزد  کی از صندوق  گردانبازارنس ا به استمرار صرارداد    ن  سمذاکرات و پیشمالی آ نده  

 .انجام گرد ده اسای بازار گردانانجام فعالیا 

کن نی به بیش از    شخصار  هز  10میزان حداصل    ازافزا ش تعداد مت سط سهامداران خرد در  ب دوره مالی   ❖

 هزار شخص از طر ق افزا ش سهم آرا ی سهام و آشنا ی بیشتر فعاالن با ا   سهم  20

 فارس گذاری خلیجشرکا سرما ه هایگذاریسرما همتن ع سازی پرتف ی  ❖

ز  نیکش ر و    با ت جه به تمرکز عمده فعالیا در ح زه پتروشیمی، نفا و گاز و وابستگی آن به ب دجه عمرانی

مقدور ص رت   پرتف ی مجم عه در حدود  متن ع سازی  آ نده  مالی  در سال  تا  اسا  آن  نفا، هد   صیما 

 بگیرد.

 وثیقه  عن انبهاستفاده از سهام  ❖

  وثیقه عن ان  به  باالسری، مالی خ د با ستی از سهام در اختیار شرکا    هایدارا یشرکا برای افزا ش کارا ی  

 بانکی اصدام نما د.  هایامهنضمانااع در افا وام و ان  باهد 

 بانکی  سالهب درصد بیشتر از نرخ س د اعالمی    5( به سطح ROA)  ها یداراافزا ش بازده  ❖
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گذاری در بازارهای پ ل و سرما ه به میزان هز نه استهالک ساالنه )تمرکز بر بازدهی از محل  افزا ش سرما ه ❖

 ک( القدی استهی غیر نهانه هزنقد نگی ناشی از شناسا ی 

 ت   1600افزا ش ظرفیا ناوگان باربرداری )لیفا( تا  ❖

 ی در زمینه باربرداری سنگی  و ف ق سنگی  الملل یبی هاشرکاکسب نما ندگی انحداری از  ❖

 ی فنی در ح زه باربرداری سنگی  و ره ر بازار آم زش در ا   ح زه هاه د ی تأبه مح ر صدور  شدن ت د ل ❖

 بازار سرما ه  منظ ر ورود به سازه پارس به  شرکا پارت ماشی  اصدامات اولیه  ❖

و ابزار، باربرداری و    آالت یماش    یتأمی فرآ ند ساخا تجهیزات ح زه نفا، گاز و پتروشیمی،  سازکپارچه  ❖

 هاآنندب 

 ی هلد نگهارمجم عه زاخذ گر د مرت ط با صنا   بازار هد  در هر  ب از   ❖

سرما هتغییر   ❖ م استراتژی  و  امالک  در  شی ه  ستگذاری  از    ی هامجتم ساخا    یس به  دوفروش  خرغالت، 

 برای ذ نفعان مجم عه(  افزودهارزشس ق  ابد )افزا ش  هاآناداری و تجاری، سپس فروش 

 ه مد ب آالت س ب تا سنگی  ط ق اساسناماخذ کارت بازرگانی و اصدام به واردات ماشی  ❖

 اخذ تسهیالت بانکی  ❖

 راق مشتقه ت سط سهامدار عمده به منظ ر به  د صیما سهاماوانجام مذاکرات اولیه برای انتشار  ❖
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 مدیره هیئتپیشنهادات  

م  عم می صاح ان سهام م تنی  مجاز  ضم  تشکر از کارکنان و سهامداران ارجمند شرکا و درخ اسا    مد رههیئا

د ص تقسیم س د  خ  در  ،29/12/1400هی به  تبرای سال مالی من   مد رههیئامالی و عملکرد    های ص رتبر تد  ب  

با رعا ا مفاد ماده   برای سال مالی مزب ر،  نقد نگی و    صان ناصالحیه    90سهام  با در نظر گرفت  وضیعا  تجارت و 

س د    حداصل ، تقسیم  ابا سهامدار عمده شرک  آمدهعملبهسال پیش رو و هماهنگی  در    مد رههیئا  مدنظر  هایبرنامه 

 : نما دمیسهام پیشنهاد  صاح اندی سالیانه امی محترم عم سهامداران به مجم  ع   یرابصابل تخدیص  

 شرح
 شرکت اصلی

 )ارقام به میلیون ریال(

 گروه تلفیق

 )ارقام به میلیون ریال(

 23.960 27.689 98سود خالص سال مالی 

 71.403 32.135 98سود انباشته در پایان سال مالی 

 4.425 25.684 99 یسود خالص سال مال

 65.657 51.535 99 یسال مال انیر پاد سود انباشته

 22.150 55.641 1400 یسود خالص سال مال

 57.176 77.428 1400 یسال مال انیسود انباشته در پا

پیشنهادی   سهام  برای    دیره مهیئتسود 

 1400مجمع سال مالی 
 تقسیم قابل تقسیم حداقل سود 

 پرداخت سود سهام   یبندزمانبرنامه  

 رساند:به شرح ذ ل به استحضار می ره مدئای هداخا س د سهام پیشنهادی پری  بندزمانبرنامه 

 الف( سهامداران حقیقی: 

با  س د سهامداران محترم حقیقی   انجام شده  بهادار   ی گذارسپردهمطابق هماهنگی  سیستم    ق از طر  منحدراً  اوراق 

 .ش دمیپرداخا  14/04/1401سجام و در تار خ 

 ب( سهامداران حقوقی:

ماده  سهس د   در  مندرج  صان نی  مهلا  طی  حق صی  اعالم    240امداران  کت ی،  درخ اسا  ارائه  با  تجارت  صان ن 

 گردد. پرداخا می شرکا  ام ر سهامش ای بانکی و ارائه مدارک الزم به  حساب شماره



 )سهامی عام(  سفارخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایه شرکت 

 و وضع عمومی شرکت  مدیرههیئت گزارش فعالیت

 1400سفند ا 29برای دوره مالی منتهی به 
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زهای ا شان  یادر راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به سهامداران محترم شرکا، پ رتال جام  سهامداران مرت ط با ن*  

ند با مراجعه به نشانی ا نترنتی شرکا، کلیه اطالعات ه  تی، بانکی  ت انمیمحترم    سهامدارانگرد ده اسا.    اندازیراه

 میل نما ند. و اطالعات ارت اطی خ د را تک

ت  نس ا به سا ر م ارد دست ر جلسه به شرح ذ ل تدمیما  نما د میاز مجم  عم می محترم درخ اسا    مد رههیئا

 آورد:  به عملمقتضی 

 . 29/12/1400در خد ص عملکرد سال مالی منتهی به  مد رههیئا( استماع گزارش فعالیا 1

 .29/12/1400به  مالی سال مالی منتهی های ص رت ص  استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس صان نی در خد( 2

 . 29/12/1400مالی سال مالی منتهی به  های ص رت( تد  ب 3

 تدمیم در خد ص تقسیم س د.ذ اتخا (4

 . ال دلعلی( انتخاب حسابرس مستقل و بازرس صان نی اصلی و 5

 شرکا.  یها یآگهبرای درج  راالنتشاریکث تعیی  روزنامه  (6

 .مد رههیئا غیرم ظفحض ر اعضاء  تعیی  حق  (7

 مد رههیئاتعیی  پاداش اعضاء  (8

 . باشدمیا مجم  عم می عادی سالیانه حیصان ن تجارت در صال م جببه( سا ر م اردی که 9

و   همراهی  همدلی،  با  دار م  امید  متعال،  ا زد  درگاه  به  بیکران  سپاس  و  حمد  ضم   خاتمه،  شما    های حما ادر 

و عملکرد شرکا در سال پیش رو، شاهد افزا ش س دآوری    ها ایفعال در راستای به  د روزافزون    صدر گران  سهامداران 

 کا در بازار سرما ه کش ر عز زمان باشیم. شرلندی و افتخار  و سرب

 احترام با تقدیم
 مد رههیئا

 اطالعات تماس با شرکت

 3، واحد 25پالک   ،  ارراه خ ردو چه ی عالمه جن ب   یب ا، ر پل مد: و واحد ام ر سهام آدرس پستی 
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